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ػسيػطجضظػدراداتػطوصضغظػذروطػاضظذر
 اخرى. جمالتجيب اف يكوف البحث املرسل اىل اجمللة غري منشور يف  -1
 ترسل اىل التحكيم.لن االحباث اليت التتوافق مع ضوابط الكتابة والنشر يف جملة دراسات موصلية  -2
الذي يُدقَّق من احملرر على نظاـ تعقب األحباث، ويقبل منه، يرسل عرب النظػاـ نسهػه اىل  كمني ػ   البحث -3

اثنػػ  علػػى األقػػل. ويف ضػػاؿ النػػرورل  كػػن ثرسػػاله اىل أ وػػر مػػن  كمني ػػ . ويتشػػذ القػػرار الن ػػا   بنشػػر 
ك ػػ . واجمللػػة حلػػا ا ػػق يف البحػػث عالعت ػػاد علػػى رأي أغلبيػػة احملك ػػ . ويتػػابع احملػػرر بدقػػة توصػػيات احمل

 تعديل األحباث املرسلة الي ا. وقبوؿ النشر أو الرفض.
يهتطيع الباضث االعرتاض على رأي احملك   بشرط تقدمي الػدليل. ويػدرس اػذا االعػرتاض، وااا  انػ   -4

 ضرورل، أرسل البحث اىل  كمني   آخرين.
ػذروطػاضصتابظ:

 :زبطيط الصسحة 
( وجيب أف زبطػط الصػسحة حبهػب املعػايري Microsoft Wordبرانمج )جيب أف تكتب األحباث على 

 التالية:
 .A4طوؿ الصسحة: ع ودي  -1
 .سم  2,5ا اشية العليا وا اشية الهسلى :  -2
 سم. 3ا اشية الي ىن وا اشية اليهرى:  -3
 Traditional Arabicنوع اخلط )عللغة العربية(:  -4
 . Times New Roman(: Englishنوع اخلط ) -5
 .14خط النص العادي يف املنت :  ضجم -6
 .18العنواف علعربية:  -7
 .16العنواف عالنكليزية:  -8
 .لألحباث العربية 13ا واش  الهسلية  -9

 رظوانػاضبحثػ:

 .ينبغ  اف يكوف عنواف البحث عللغت  العربية واالنكليزية 
 .جيب ترؾ سطر واضد فارغ قبل العنواف عللغة االنكليزية 
 يف وسط الهطر. جيب اف يكوف العنواف 
 .)جيب اف تكتب  ل ضروفه  بريل عللوف الغامق )الساضم 
 (.0ين )و مهافة التباعد ب  العنا 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادمػاضباحثػورظواظه:

 .يكتب رب  عنواف البحث: اسم الباضث، درجته العل ية، مكاف ع له فقط عللغت  العربية واالنكليزية 
 :اضطضخص

  ل ػػة، ويوضػع امللشػص يف بدايػػة   250-200جيػب اف يكػوف ملشػػص البحػث عللغتػ  العربيػػة واالنكليزيػة مػن 
 البحث.

 .يرتؾ فراغ سطر واضد قبل عنواف امللشص سواء أ اف عللغة العربية اـ عللغة االنكليزية 
 .تكوف  ل ة )امللشص( يف بداية الهطر 

 اضصضطاتػاضطغتاحغظػ:

 ل ات مستاضية.  5-3حث جيب اف تهتشدـ يف الب  
 .  يكتب تر يب )الكل ات املستاضية( عرينًا اىل الي 
 ( 14تكتب الكل ات املستاضية حبجم خط.) 
 ( ب  الكل ات املستاضية.،توضع فاصلة ) 
 توضع ).( بعد الكل ة االخريل من الكل ات املستاضية. 

 اضطدخل:ػػ

  ،ومقارعته ، ومن جه.جيب أف يبدأ البحث دبدخل يتن ن: ادؼ البحث، ونطاقه 
 .يكوف عنواف املدخل يف بداية الصسحة اليت تل  صسحة امللشص 
 (14كوف  ل ة )املدخل( يف وسط الهطر، وتكتب خبط )غامق( ضج ه )ت 

 ظّصػاضبحث:

 ( يكتب خبطTraditional Arabic.) 
  :14ضجم اخلط 
 (0الك )( وبعد 6كوف املهافة ب  الهطور واضدل، ويكوف التباعد يف البداية )ت. 

 اضطظاوغنػاضغررغظ:

 .ًتكتب العناوين السرعية اىل الي   ضصرا 
  16ضجم اخلط يف العناوين السرعية. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدسػاضططبػظػسيػادتخدامػاضخرائطػواألذصالػواضجداول:

 .  الرتقيم اآليل للشرا ط، واالشكاؿ، والصور والرسـو
 ضالة اىل املصدر الذي ُأخذ منه ثاا  اف مأخوااً مػن توضيح اذا الرتتيب يف نص البحث، و تابة امسه فوقه، واإل

 مصدر.
 الشػػػػكل )..(( عللػػػػوف االسػػػػود السحػػػػم )الغػػػػامق(، وتكتػػػػب 1، اخلريطػػػػة 1يكتػػػػب عنػػػػواف مػػػػا سػػػػبق )ا ػػػػدوؿ ،

 التوضيحات الالضقة خبط ما ل يف الوسط.

 االشتباداتػواالحاالت:

 يطبػػق يف البحػػث املرسػػل اىل جملػػة )دراسػػات موصػػلية( نظػػاـ االض( الػػة نظػػاـAPA-6  األمريكػػ )
 ضصرايً.

 اضطصادر:

 ( يتبع يف األحباث املرسلة اىل جملتنا يف  تابة املصادر نظاـAPA) 
 .يتح ل الباضووف مهؤولية صحة املصادر 
 .جيب التسريق ب  املالضظات واملراجع 
 ه يف مػنت ترقم املالضظػات يف مػنت البحػث )تػرقيم آيل(. ويوضػع الػرقم يف لايػة البحػث حبهػب ترتيبػ

 البحث.
 خصوصغاتػأخرى:

  صسحة تش ل املالضظات، ا داوؿ،األشكاؿ، اخلرا ط، واملصادر. 20جيب أال يتجاوز البحث 

 .لغات البحث املعت دل يف اجمللة: اللغة العربية ، اللغة االنكليزية 

 ذبػػػػب يف األحبػػػػاث املرسػػػػلة اىل اجمللػػػػة مراعػػػػال قواعػػػػػد اللغػػػػة. ولػػػػذلك يتح ػػػػل الباضػػػػث مهػػػػػؤولية 
 املشكالت واالنتقادات الناذبة عن الك.

  )ضقػػػوؽ فليػػػث األحبػػػاث املرسػػػلة اىل جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية( تعػػػود اىل جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية
 وز استشدام ا دوف االضالة الي ا.والجيوز نشراا، وطبع ا يف مكاف آخر، والجي

 :يرسل البحث  اماًل على الربيد االلكرتوين التايل 

E-Mail: derasat.mosulia@uomosul.edu.iq 
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ي العصور الوسىط  الموصل 
 
دراسة  -ف
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لمنهج التاريخ 
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28-45 
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70-96 
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97-119 
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ي مدينة الموصل
 
 اإلعدادي ف

  الباحثة سحر حسير  عباس
 أ.د. اسامة حامد دمحم و 

120-144 

لدى طلبة  مقياس السلوك التوكيديبناء  -7

 جامعة الموصل 

 انالباحثة فاتن يونس بكتش سليم
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ً
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 ملخص البحث:
ول بعضػاا السسػيافب بعػد أف كانػ  تزخر املصادر السراينية كالعربية كغًنها بذكر العديد من قرل ريف املوصل الػ   ػ     

عامرة يف العصور الوسطى كحافلة بسشا اا االقتصادم كالعلميب فاندرس  كمل يبقى من رمساا كامساا إال صػدل مػن صػي ة 
إمساػػا الميػػدل ٓنملػػا ا  اػػا أك الػػت ؿ اتسريػػة الػػ  تسػػتبطسااب أك أف الإىلػػًن مساػػا اسػػتياؿ إأ صػػي ة ممياربػػة نسػػبيانب أك  ػػرأ 

ا عػػارض مػػن ةػػاهرة الميلػػو املإػػاو كاالبػػداؿ كاالعػػ ؿ الل ػػوم بػػٌن حركفاػػاب لإػػن بميػػي مػػن كصػػف كاقعاػػا ا  ػػرايف علياػػ
كموقعاا على شوا ئ هنر دجلة أك زابىيااب أك يف موضع من إحدل كورها كمميا عاهتا املتعددةب ما أسام يف تميريو الصورة 

لسصية التأرطميػة كا  رافيػةب فضػ ن عػن رأيػي كٔنرصمػي كاسػتستاجي يف كصوالن إأ ٓنمييق موضعاا كمإاهنا من خ ؿ الشواهد ا
تىاي .   املطابمية كالتيمييق . كمن هسا بىن البيث ُليمى

 : قرلب ريف املوصلب ٓنمييق ب بلدانياتب جماولة  الكلمات ادلفتاحية
Abstract  

Syriac and Arabic sources are rich in information about many 

villages in Mosul's countryside. Those villages were thriving economically 

and scientifically during the Middle Ages, but now some of them have been 

consigned to oblivion, and there are just ruins and archaeological hills 

bearing their old names remaining. The names suffered from corruption of 

the letters of words and from attributing names to some sites wrongly, and 

the reverse is true. Nonetheless, the description of their geographical 

position on the Tigris banks and both Zabs the Greater and the Lesser or 

their positions in their Kawars and their multitude of districts made the 

picture clearer and contributed to pinpointing their position according to 

geographical and historical texts, besides the researcher's views and 

conclusions. 

Keywords: Villages, Mosul Countryside, Investigation, Buldanies, 

Anonymous  

 ادلقدمة 
لعػػل مػػن دكاعػػي كدكافػػع كتابػػة هػػذي الدراسػػةب هػػي عبػػارة كردت يف ُنػػث لصػػديميسا الباحػػث االسػػتاذ املسػػاعد الػػدكتور 

ميسػػتىدرؾه علػػى معلػػم البلدافثبأسػػتأسر كحػػث كح ػػز  -يوسػػف جػػرجيط ألطػػووب يف ُنىلػػا املوسػػـو : ا قػػرل ريػػف املوصػػل 
سرار اتايـ ملواقع تلك الميػرل يف يومسػا هػذاب كمطابميتاػا مػع الباحث على املضي يف التيدمب لإشف غموض كاستل ء أ

مواقع حملية أك ت ؿ أسرية . حيث قاؿ يف مميدمة ُنىلا املتميدـ الذكر : " كهساؾ قرل كردت يف هذا املسػتدرؾب ال كجػود اػا 
ب مىلػػل : .....ب كمىلػػل هػػذي الميػػرل قػػد انػػدسرتب كقامػػ  علػػى انمياضػػاا أك إأ جوارهػػا قػػرل أخػػرل م لػػ  غًنهػػا مػػن اليػػـو
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اتمسػػاء "ب كقبلػػا كػػاف املػػلرخ املوصػػلي ايسػػٌن بػػن خػػًن ة العمػػرم مػػن ال ػػ ة ا ليليػػةب كمىللػػا كػػذلك الباحػػث  ػػور يط عػػواد 
 كاالستاذ أمد الصويف كاملطراف سليماف صايغ كغًنهمب أغلبام كرركا ذات العبارة . 

ولة املوقعب كمػا أنػا ٕنإػن مػن ٓنديػد أمسػاء الػبع  كلإن الباحث ٕنإن من كشف كٓنمييق العديد من تلك الميرل جما
اآلخػػر مػػػن الميػػػرل الػػ  اكت ػػػى بعػػػ  البػػػاحىلٌن بتيديػػد عا ػػػديتاا ككقوعاػػػا يف كػػػورة معيسػػة كمل ضمسػػػم أمػػػر تسػػػميتاا أك 

 مطابميتاا .
 منهج وأسلوب الباحث  اخلاص يف التحقيق البلداين

 ابتباع اخلطوات كالميواعد االتية :درج الباحث يف ُنوسا ذات الصلة ابلتيمييميات البلدانية  
االتيػػاف ابلشػػواهد السصػػية كالإتابيػػة املسػػمارية كالإ سػػيإية االيوننيػػة كالركمانيػػةث كالعايػػة كالساسػػانية كالسػػراينية  -ُ

 كالعربية كغًنها من ال  جاءت على ذكر املوقع.
لتأكد من أف املوقع حػاف  علػى اعلم أصوؿ أمساء املدفث كحماكلة ا Toponymsكنيميا پاالستعانة بعلم الطو -ِ

تسميتا االصلية اـ اع اي ٓنوير اك خضع لت يًن دظموغرايف كالركمسػة كالت يػك كالت ػريط كالتإريػد كالتعريػو كغًنهػا 
 سياسية كااليدكلوجية عا العصور. -من اتسباب ا يو

 الزايرات امليدانية للمواقع موضوع الدراسة كالوقوؼ علياا. -ّ
املصػػادر كاملراجػػع التأرطميػػة ككتػػو الرحالػػة كاملستشػػرقٌن كمػػن مػػر كاجتػػاز ابملوقػػعب فضػػ ن عػػن  الرجػػوع للمضػػاف ك -ْ

 االفادة من كتو االدب ا  رايف العريب كعلم اشإاؿ اترض كا يمورفولوجي كاايدركلوجي.
 مػن خػ ؿ املفل ػات اتسريػة مىلػل اآلجػر املفتػـو ككسػر Archeological Surveys مسػ  املوقػع أسػراين  -ٓ

 ال فار كالسصو كالتماسيل كقطع السميود كغًنها كهي تشإل هوية املواقع كالتلوؿ اتسرية كحسم شفصيتاا.
 GPSكنغػػػاـ ٓنديػػػد املوقػػػع ا  ػػػرايف  GISاالفػػػادة مػػػن تميسيػػػات العصػػػر اُلػػػديث كأنغمػػػة املعلومػػػات ا  رافيػػػة  -ٔ

بوسػا ة اتقمػار   Satteliteكبػرنم  السػت ي   Aerobic imagesكالصػور ا ويػة   Mapsكاخلػرا   
 الصساعية.

العودة اأ ا الط ككشػافات املواقػع االسريػة يف العػراؽ كغػًني مػن الػدكؿ موضػوعة الدراسػةب كمطابميتاػا مػع الػت ؿ  -ٕ
 االسرية كرقم االضابًن كاتريخ االع ف عن اسرية املوقع يف جريدة الوقا ع العراقية كغًنها من الصيف الرمسية.

 مواد الدراسة : 
تمػػػدت الدراسػػػة علػػػى العديػػػد مػػػن املصػػػادر السػػػراينية كالعربيػػػة يف حميػػػوؿ التػػػأريخ كا  رافيػػػة كال هػػػوت ك ريػػػخ اع 

 االدب ا  رايف العريب.
 حماور البحث

 اقتض   بيعة الدراسة تميسيماا إأ حمورين شما : 
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قب ابنػػػرقطب اب سػػػا احملوووور ا ول :  القوووراي ال ووور  ية ايب اب ر ػػػرب بيػػػث رىٌكامب پىرخػػػوب  كهػػػي كمػػػا حال : ابح فػػػاب ابسػػػيمش
 كملولوخيب مردمب ابعىمٌياب ك ر قوراب  يمونةب ُنوااثب حبوشتاب ابكايتاب ابكىرداب ابسا اب ابج ب ابعيىلمب دح ف كغًنها 

وجاءب املويليةب كهي كما حال :  العبيديةب الزَّرٌاعةب قىبيصةب اُلميمةب الشٌَّياجيةب العمييبةب الع احملور الثاين : القراي العربية
 كاسطوب اُلرجيةب الزرقافب كغًنها.

  -كال يسع الباحث يف هناية هذا البيث اال اف يتوجا ِنالص الشإر ككافر العرفاف اأ كل من :  
–كليػة ال بيػة للعلػـو االنسػانية -ب كالدكتور عمر الميصاب / قسم ا  رافيا UCLالدكتور مارؾ الطويل / جامعة لسدف  

ػػي/ ر ػيط قسػم التيػرايت چكفاف إحساف ايسٌن / دا رة آاثر دهوؾ ب كالسيد خليل علي برزنػػ ل ب كاالستاذ جامعة املوص
ػػلة العبيػدم/ م تشػية آاثر كركػوؾ ب السػيد گدا رة آاثر أربيل ب السيد ركيػد الليلػة / م تشػية آاثر نيسػول ب السػيد را ػد عػػػ –

اايػأة العامػة لػ اثر كالػ اث بب ػداد ب كالسػيد عمػر ليػث / -ملعلومػاترايض حامت دمحم / ر يط قسم التيسط السا ي كنغم ا
ث ك الوصػػػػف GPSصػػػػ ح الػػػػدين ب لمييػػػػامام ّنسػػػػاعدة الباحػػػػث يف ٓنديػػػػد االحػػػػداسيات املإانيػػػػة ا –مراقبيػػػػة آاثر اشػػػػور 

إجػراء عمليػة ب ...ث ك QGISب  GISالطوبوغرايف كا يولوجي ب كاعتمادها كمدخ ت لاام  نغم املعلومات ا  رافية ا
 التيليل البياو كاملإاو للمواقع االسرية كع قتاا بطوبوغرافية املسا ق احمليطة هبا يف مسطمية الدراسة .

 القراي ال ر  ية :  - أ
  ابحالفا : ܒܚܠܦܐ -ٔ

ـث يف معػرض حديىلػة عػن َُٔٗ /هػػ  ْٖٗمن قرل املوصلب ذكرها امللرخ ابن االسػًن يف حػوادث سػسةا  الشاهد النصي:
قواـ الدكلة أيب سعيد كربوغا كهو من دماليك السلطاف السللوقي ملإشػاي كقيامػا ُنصػار املوصػل كٓنركػا مػن مديسػة اتمًن 

كػمث. اإبػن االسػًنب ٔبلد اأسإي موصل حاليانث ابْناي املوصل كنزكلا بميرية ابح فا ال  تبعػد عػن املوصػل مسػافة فرسػخا 
 ث.َُٖ. ص ٖ. جُٔٔٗ

كتعين بي  اك  بܚܠܦܐ ܒܝܬبيث ح فا  السراينية من : –صي ة خمتزلة من الل ة االرامية إف صي ة االسم اابح فاث هي 
 موضع شلرة اخللو اك اخل ؼ.

 ث كيبدك اف هذي الشلرة  كان  مستشرة يف تلك املسطمية.َِٔ.صُٕٓٗامسا.  –ضرب كنوع من الص صاؼ  -
بػػٌن املوصػػل كالبال ػػة فرسػػفا ك الػػذم يسػػاكم يف كحػػدات اف الواقػػع ا  ػػرايف للمسػػافة بػػٌن هػػذي الميريػػة ك  رأي يف ادلطابقووة :

ث لوجود صدل يف بميية االسم الميدلب ܚܠܝܐܠكمثب يدفع الباحث ملطابميتاا مع قرية ااحليلة   ٖ,ٓمسافات ذلك العصر ا
ي ػػيث كهػذچفض  عن كجود تل اسرم. ا يدعى تل السيد دمحم كتػل الشػيخ غػزاؿ كخربػة الػدكخيٌن الميريبػة مػن مسطميػة الػدامر

 ث.ِْْ.صَُٕٗكم عن املوصلااملديرية العامة للىلار كال اث. ٔ الميرية تتبع اداراي لساحية اُلميدات كتبعد ُندكد 
لإن اذا ما نغرن اأ بميػااي كصػدل االسػم الميػدل كضػربسا صػ يان عػن املسػافة املػذكورة يف كتػاب الإامػل يف التػاريخ         

للموقػػع االسػػرم املعػركؼ ِنرا ػػو احلبيػػاث الواقعػػة يف نحيػة ميػػدات .فبعػػد تػػدقيق البػن االسػػًن فػػرف الػػرأم اف يإػوف ال شػػي  
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الباحث يف نٌص ابن االسًن صمد فيا احتمالية اضػطراب اك رّنػا قصػر املسػافة بػٌن مديسػة بلػد اأسػإي موصػلث كقريػة ابح فػا 
ة العلػوز كخربػة عػٌن حلبيػة كنإبػة خربػػة احلبيػاث كهػذي الميريػة فياػا مواقػع اسريػة عديػدة مساػا: خػاف حلبيػا كحلبػة كخربػة قلعػ

 ث.ِْٔب ِّْ. ص َُٕٗحلبيا ااملديرية العامة لآلاثر كال اث. 
كاذا عػػدن اأ اصػػل تسػػمية احلبيػػاثب فػػ  يوجػػد اػػا حػػل مميسػػع كأكيػػد إال بردهػػا اأ جػػذرها السػػامي املشػػ ؾ كمسػػا          

موصػػلث كحميطاػػا ّنػػا فياػػا حلبيػػا -اقػػع اف مسطميػػة بلػػد اآسػػإياتكػػدم كاآلرامػػي كالعػػريب كالػػ  تعػػىن احلػػارة بيضػػاءث كالو 
ليبٌػو  ث االكديػػة haluppuمعركفػة ّنميالعاػا اُللريػةب إضػافة ملعػىن آخػر هػو االػاكدة كا ليػدث اك مػن ل غػة مشػاهبة هػي اخى

لىبيػا ث بعػد ْنريػدها  مػن الباد ػة اآلراميػة ال  تميابل ابلسػراينية حل ػا ب بوسػع الباحػث ترشػي  ك مطابميػة ابح فػا مػع قريػة احى
 اابث مع ٓنوير نسيب كإبداؿ  رأ بٌن ال اء كالباء.

  ابسحاق / ٰب ٰحق: ܒܤܚܩ -ٕ
 من قرل املوصل يف جااهتا ا سوبية الشرقية

يسب ػػي اف نعلػم قبػل كػػل شػيء اف هػذا املوقػػع اتسػرم ضممػل ادكاران حضػػارية كىلػًنة فميػػد  الشوواهد النصوية واوامووت الت ومية: 
 šiaquث من ا ذر الل وم اتكدم شػياقو šuqaquالعصرين اآلشوريٌن الوسي  كاُلديث اشمياقو كاف يطلق عليا يف 

 ث.ُُٓ. ص ََِٗاحسوف. 
الوسيطةب بل أف من الطريف   قبل اف ٓنل هذي الصي ة اابسياؽث يف العصر الساساو كالعصور العربية االس مية        

ميطن يف هذا املإافب حيث ذمد اف الرحالة الايطاو اكلوديوس جيمط هو أف عشًنة عربية تدعى األبو اسياؽث  كان  ت
ـ. ُُِٖآذار  ٕري ث يشًن يف رحلتا انا شاهد خياـ تلك العشًنة عسػدما مػرَّ فػيام الإلػك الػذم اسػتميلا مػن املوصػل يف 

اػم م ككػة يف العػراء يف  كيغار أهنم تركوا املإاف بعد ذلك نتيلة ض   قوات الدكلة العىلمانية كبميي  بيوت الشعر العا ػدة
قرية املٌسيقب كسإسوا الض اؼ الشمالية لسار الزاب اتس ل يف قرية مل  معاا ن ػط االسػم األبػو اسػياؽث قػرب قضػاء 

 ث.ِِّ.ص َُِْاُلوصمة جسوب غريب كركوؾ اعز الدين. 
االبػػػو إسػػػياؽث  كنسػػػو أحػػػد البػػػاحىلٌن اسػػػم الميريػػػة ااملٌسػػػيقث اأ العشػػػًنة الػػػ   كانػػػ  تسػػػإساا سػػػابميا كهػػػي

 ث.ّ.ص ُٗٗٗاجرجيط. 
كهو ما طميل كذلك ملن ب سر الصي ة السراينية اا اابسيقث بي  كموضع إسياؽب كتبميى كل تلػك التػأكي ت ضػرب    

من قبل الت سًنات ا ماهًنية كاالسطورية كالشعبيةب لإن اُلمييمية الل وية تميوؿ اهنا مجيعا تعود للص ة الطوبوغرافية للمسطمية 
ث كتعػػػين الزقػػػاؽب املمشػػػىب الشػػػارع الضػػػيق Saquكسػػػاقو  Suqaqu ا لػػػق علياػػػا اتكػػػديٌن كاالشػػػوريٌن اشػػػمياقو كالػػػ 

ث كهو  ابع هذي الميرية الطبوغرايف ابل عل من ضيق مسالإاا كمسػاحتاا احملػدكدة بػٌن جبػل ّٓٓ. ص ََُِاا بورم. 
 مإيوؿ كهنر دجلة.
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ن االسم السابق  بل مإيوؿ ابسم االشميوؽث يف كتاابت ث مšugagaا  ا كهساؾ دليل على موقع مديسة اشػ
ث كال زاؿ سإاف نحية الزاب اتس ل يصركف على ُُٔ. صََِٗ؛احسوف. ثُٔٓا  رايف العريب ابن حوقلاد.ت .ص

 الشٌقث.گ/ تسمية بلدهتم بػاالشػ
هػػػ/  ّّْوىف سػػسة ث تيب زكػػراي اتزدم ااملتػػِج-كهػػي مػػن قػػرل املوصػػلب جػػاء ذكرهػػا يف كتػػاب ا ريػػخ املوصػػل

ـث بصػػػي ة ابسػػػياؽ اترة أك ابسػػػيق اترة أخػػػرل بككانػػػ  تميػػػع علػػػى هنػػػر الػػػزاب اتسػػػ لب كقػػػد تإػػػرر ذكرهػػػا يف هػػػذا ْٓٗ
الإتاب يف اكىلر مػن موضػع ب مساػا مػا يتعلػق هبزظمػة مػركاف بػن دمحمب آخػر خل ػاء اتمػويٌنب يف معركػة الػزاب اتعلػىب حيػث 

ارث بن كعو عن اشياخامب أف مركاف بن دمحمب آخر خل اء بين أمية كاف إأ الزابب جاء فيا " كأخاو مجاعة من بين اُل
 ث.ُُّ.صِ.جُٕٔٗبٌن ابسيق كتل كي ا ااالزدم.

 ܒܥܬܝܩܐܐܐܐܐكقػػػػد أخطػػػػأ الباحػػػػث الػػػػدكتور يوسػػػػف جػػػػرجيط ألطػػػػووب حيسمػػػػا عػػػػدىها صػػػػي ة مػػػػن صػػػػيغ بليػػػػدة 
ث تف ٗ-ٖ. ص ََِٓاألطػػوو.  -بيػػث عشػػيميا /بيػػث عشق/شػػاحاؽ/ شػػاهاؽ ܥܬܝܩܐܐܐ ܒܝܐܐܬ -بعشيميا/ابعشػػيميا

 بعشيمية تميع يف كورة نيسولب بيسما هذي الميرية تتبع كورة السن /سٌن ابرٌماث.
كغالبان ما يشار الياا عسد اتزدم عرضان عسد ذكري السإاف الميبا ل العربية كخططام كأمساء الميرل ال  استو سوها 

 ث.ٔٗب ْٗ.ص ُٕٔٗدم.كال  تميع على هنر الزاب اتس ل أبهنا قرب ابسيق ااتز 
 سيسػػا علػػى مػػا تميػػدـ مػػن الواقػػع ا  ػػرايف للموضػػع الميريػػو مػػن هنػػر الػػزاب اتسػػ ل  رأي يف ادلطابقووة واوامووت الت وومية:

االص ًنث بعد مصبًا دجلة  كبميااي صدل االسم الميدل اأ يومسا هذاب فض ن عن جماكرتا ملواضع كقرل كدايرات جاء ذكرها 
 ث.ِْٕ. ُٕٔٗزدم. يف املصادر العربية ااال

كػػػذلك السػػػراينية الػػػ  إشػػػارة اأ عا ديػػػة تلػػػك الميػػػرل بػػػٌن الػػػزاب اتسػػػ ل كدجلػػػة كاأ مرعيػػػث كأبرشػػػية السػػػن 
 ث.َُٗ -َُٖ. ص َُُِث ؛ افيياب ٔٗب ْٗص. ُٔٔٗاملسييية يف العصور الوسطى ااملرجي. 

ؼ بػػاخربة املٌسػيقث الػ  تميػع يف قريػة ٓنمػل االسػم كل ذلك كغًني يدفع الباحث ملطابميتاا مع املوقع اتسػرم املعػرك          
 ث ّٔ. ص َُٕٗذاتا ااملسٌيقث على الض ة ال ربية لسار دجلة يف قضاء الشرقاط ااملديرية العامة لألاثر كال اث.

 اب رقس:  ܒܢܪܩܥ -ّ
" بيث  رقوس ܩܘܣܢܪ ܒܝܬ من قرل نيسولب ذكرها توما املرجي يف كتابا السرايو االرؤساءث بصي ة "الشواهد النصية: 

يف معرض حديىلا عن املدارس ال  أسسػاا رابف ابابم كامسا اػا ب ككػذلك جػاء ذكرهػا يف كتػاباذخًنة اتذهػاف يف تػواريخ 
املشػػارقة كامل اربػػة السػػػرايفث لبطػػرس نصػػرم الإلػػػداو كمل يػػتمإن حمميػػق الإتػػػاب اتكؿ كمعربػػا اتب البػػًن أبػػػون مػػن ٓنديػػػد 

 ث.ٖٓ. صَُٓٗموقعاا يف الوق  اُلاضرا
إستسادان لبميااي كصدل اتسم احمللي املسيوؿ من الصي ة السراينية كاعتمادان على الواقع ا  رايف ملسا ق مرج  رأي يف ادلطابقة:

مىر ػػػا  كقراهػػػا الػػػواردة يف هػػػذا الػػػسص التػػػأرطميب كمػػػن بيساػػػا هػػػذي الميريػػػةب كمػػػا يراهػػػا الباحػػػث إال قريػػػة  ܡܪܓܐܐܐܐاملوصػػػل 
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شػػػػػػػػػػػًنة اُلديػػػػػػػػػػػدين كتميػػػػػػػػػػػع إأ الشػػػػػػػػػػػماؿ مػػػػػػػػػػػن حمافغػػػػػػػػػػػة نيسػػػػػػػػػػػول كتتبػػػػػػػػػػػع قضػػػػػػػػػػػاء ثب كهػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػرل عزليوووووووووووةگ ووووووووووورا
موضػػػػػع زهػػػػػرة السػػػػػرجط يف الل ػػػػػات ال ارسػػػػػية كالسػػػػػراينية كالعربيػػػػػة بيػػػػػ  ك ث إشػػػػػارة إأ ٖٓ.صَُٓٗالشػػػػػيفافاالإلداو.

 ث.ِِٖ.صََُِكالإورديةاحداد.
  ابمشنا  ܒܬܡܢܝܐ -ْ

امعلػػػػم البلػػػػدافث كقػػػػاؿ عساػػػػا اهنػػػػا تميػػػػع شػػػػرقي الػػػػ  ذكرهػػػػا ايقػػػػوت اُلمػػػػوم يف مػػػػن قػػػػرل املوصػػػػل  :الشووووواهد النصووووية
 ثب لإسا مل ضمدد لسا موضعاا ابلدقة.ّٖٓ.صُ.جَُٗٗاملوصلا

 يذهو الباحث إأ احتمالية ترشيياا مع أحد املوقعٌن اتسريٌن اآلتيٌن:  رأي يف ادلطابقة واوامت الت مية:
بشػػمووث يف قضػػاء اُلمدانيػػة  ܘܢܝܒܬܡܐܐ)خربػػة بشػػمونا د شػػيىلاث ففػيب نحيػػة بر لػػةب أك تػل ܫܝܐܐܬ  ܕ ܒܬܡܘܢܐܐܐا 

كالصػػػيغ اتربػػػع تعػػػين يف املشػػػ ؾ السػػػامي: موضػػػع السػػػمن أك بيػػػ  ث ِّٕ. ص َُٕٗااملديريػػػة العامػػػة لػػػألاثر كالػػػ اث.
 ث. ٖٕٗ.صُٕٓٗالسمافامسا.

 -ساما و  )كما أنا من احملتمل اف تإوف هذي الميرية هي ذاهتا تستبطن يف أدكارها الس لى موضع كرد ذكري بصي ة          
 ( Samanu ،اسم مديسة اشورية دخل يف تركيو امساء شفصية مذكورة يف نصوص من العصر االشورم  كهو

الوسي ب كذكر ايضا يف اسستٌن من كاث ق العصر االشورم اُلديثب احداشما من تل بي ب يف هذي الوسيمية يذكر اسم مسانو 
ث موقع N.Postgateتلك الوسيميةب حدٌد انيإوالس بوست ي   ضمن قا مة أبمساء عدد من املدفب كيف ضوء ما يرد يف

ثب كلإسا مل يع  سببا لذلكب اما الوسيمية املسمارية الىلانية n.7 ب135 ب1970 بIraq32مسانو ضمن حمافغة شيبانيبا ا
. ص ََِٗاحسوف. ثب فتشًن اأ اف مسانو رّنا  كان  على مسافة قصًنة اأ ا سوب من نيسولADD 1169ا

  ث.ُُٖ-َُٖ
 ترتر: –ابطرطر/ ابترتر / تراتر / بيت  ܒܛܪܛܪ -٘

قرية من اعمػاؿ نيسػولب يف شػرقي املوصػلب كردت مصػٌي ة يف اتريػخ املوصػل اليب زكػراي االزدمب الػذم الشواهد النصية : 
حميميا علي حبيبةب فضبطاا بصي ة سراثرب كما تصيف لدل احملميقب لإن السص الدقيق هو كما صييا الباحث السرايو 
يوسف جرجيط ألطوو كما حال: "كدمن سإن املوصلب كلد مالك بن فامب مث كلد عدم بن عمرك بن مالك كبسو سوابفب 

 ثِٓ.صََِٓكهم أهل ابسا اب... فسزؿ قريةب يمياؿ اا تراترب كُنوااث كالعركبةبمن اقليم نيسول" االطوو.
اسػػع املػػي دم يف معػػرض حديىلػػا يف ال صػػل الىلالػػث كمػػا كرد ذكرهػػا يف كتػػاب الرؤسػػاء لػػػ تومػػا املرجػػي مػػن الميػػرف الت

ػااكاف حيػان حػوا  سػسة  ـثب كاآليػة َِٖعشر عن كاقعة ري  السمـو كاجملاعة ال  حدس  اايـ الطوابكم الميػديط مػارف عمى
املسػاكٌن ال  اجراها بعصايب بعد ذهابا اأ حصن عاااي ااملوصلث ك وافا فياا  البان الصدقة من امللمسٌن ليميي  اليتػامى ك 

الذين يف مميا عتا احدايبثب كملػا مجػع فضػة كىلػًنة كخػرج ليعػودب سػبميا اأ بيػث ترتػر يف ضػواحي نيسػول بعػ  اللصػوصب 
رقبوي من املوصل ككمسوا لا يف كادو يرصدكف مركريب كملا مر كهو يسشد مزموران عرفوا أنا لػيط حػام ن شػي ان كملػا دخػل ت ميػذي 
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ؽ كأكق وا دكاهبػم. فاسػت اث بػا الت ميػذب فالت ػ  كاذا ابللصػوص يتايػأكف لسػلو كػل مػا ذلك الوادمب انمي  عليام السرا
عسػدهمب فميػاؿ لت ميػذي: "اعطػوو عصػااي" كملػا نكلػوي اايهػػاب شػد عمامتػا يف رأس العصػى كقػذفاا رمػو السػماء ُنػدة كشػػرع 

سميلػين فػ  أرل السػي ةب فاػو ذا املػاؿ الػذم يبإي قا  ن: "مىٌل  ن سي يف جاادهاب كما أكىلر ضيمياالب فإم هي أايمي كال ت
اسػػتعطيتا للمعػػوزين أسػػلمتا بيػػدم السػػاهبٌن"ب فػػرذا ابلعصػػى ترت ػػع بػػٌن اترض كالسػػماءب مث هػػو عليػػا نسػػيم عليػػل كبػػدأت 
شرارات نر تتطاير من حواشي العمامة كترشق كجوي السراؽب كملا رأكا هذي االعلوبة حل هبم خوؼ شديد كارخوا اايديام 

الب اؿب كجاءكا يطلبوف الصدقة خمذكلٌن كهػم قػا لٌن: "أياػا الطػوابكمب احسػبسا رمػن أيضػان مىلػل أكل ػك املسػاكٌن الػذين عن 
تسميػػل إلػػيام هػػذي ال ضػػةب كأعطسػػا مساػػا صػػدقةب تنسػػا إسمػػا فعلسػػا ذلػػك ل ػػرط ا ػػوع" فػػأمر ت ميػػذي أف يعطػػوهم شػػي انب كعػػاد 

رحٌنب كملػا أتػوا اأ مركػز االبرشػية صػاركا يػذيعوف علػى املػأل اتعلوبػة الػ  اللصوص المياميرلب أما هػم فسػاركا يف  ػريميام فػ
 ث.ُْٖ-ُْٕ.صُٔٔٗااملرجي.  صسعاا الطوابكم
: يوحي اسم الميرية من الصي ة كا ذر السرايو ا ت ك ر ث كيعين موضع الدهشة كبي  التعلو كاايلاف اوامت الت مية

 ثّّٖ.صُٕٓٗكالىلورةامسا.
ب لإػن كاقاػا بيوث ترتورمل يتمإن حمميػق الإتػاب كمعربػا الباحػث البػًن ابػون مػن ٓنمييػق موقػع هػذي الميريػة  :رأي يف ادلطابقة 

ث ْمطَْنطَورا  رايف كاتسرم ّنا يستشر على سط  التل من كسر ففارية تعود لتلك اُلميبةب يدفع الباحث ملطابميتاا مػع قريػة ا
ث كما تسمى تت الشعريحل الشرقي لسار دجلة لميرة حديىلة املوصل احاليان كهي من قرل عشًنة السبعاكيٌن كتميع على السا

 ث.ِْٖ. ص َُٕٗااملديرية العامة لألاثر كال اث. نصةثا ث كيسمى التل الواقع فياا بػ دويزات فوقاينا
 بيث َرّواي: ܪܘܐܝ ܒܝܬ -ٙ

مار مارف عمػا مطركفػولي   قرية كرد ذكرها يف كتاب الرؤساء لتوما املرجي عسد حديىلا عن مرض الميديطالشاهد النصي: 
حػدايب كدنػٌو أجلػا فياػػاب كمل يػتمإن معػرب الإتػػاب كحمميميػا حيساػا مػن ٓنديػػد موضػعاا علػى كجػػا الدقػةب لإسػا قػػدرها يف 
موضػػع مػػا بػػٌن ديػػر برقسػػا امرقػػد السػػلطاف عبػػدةث علػػى الضػػ ة الشػػرقية لساػػر دجلػػة يف نحيػػة المييػػارة كجسػػوب غػػريب اربيػػل 

 ث.ُّٖ.ص ُٔٔٗااملرجي.
اسػػتسادا ملػػا تميػػدـ مػػن الواقػػع ا  ػػرايف فانػػا يسب ػػي البيػػث عساػػا يف مسطميػػة الػػزاب االسػػ لب كال ذمػػد موقعػػان أي يف ادلطابقووة: ر 

اقػػرب اأ ال شػػي  مػػن قريػػة االػػراكيٌنث لوجػػود صػػدل مػػن بميػػااي االسػػم السػػرايو الميػػدل الػػذم يعػػين بيػػ  اك موضػػع الػػراكم 
ال كمػػا يميػػاؿ يف الركايػػة الشػػعبية مػػن اف نسػػبتاا لميػػـو مػػن السػػراحسة ث ٕٓٓ.صُٕٔٗامسػػا. كالشػػارب كالىلمػػل كالسػػإراف 

االذين يستسبوف اأ رجل يميػاؿ لػا سػرحافث كيطلػق علػيام "آؿ سٍػػرىٌم" ككػذلك السػواهيل قػدموا مجيعػا مػن بلػدة اراكيث علػى 
سريٌن ضمتمل اف يستبطن ث كيف هذي الميرية تلٌن ا ِّْ.صَُِْعاـ كاستو سوها اعز الدين. ََُال رات يف االنبار قبل 

 احداشما هذي الميرية الداسرة كاملسدرسة كشما:
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كػم مػن مركزهػا ككقػوع التلػاكزات عليػا جعػل مػن ّتل أدبيط: كهو مسػتو ن صػ ًن يف ال ػرب مػن نحيػة الػزاب بعػد  -ُ
 الصعو معرفة مساحتا كيف الوق  ن سا يشتمل على أدكار حضارية.

كػػػم مػػػن مركػػػز نحيػػػة الػػػزابب كتعػػػود للعصػػػور اآلشػػػورية ٔالػػػراكيٌن كعلػػػى بعػػػد  مميػػػاة االتػػػراؾ: كهػػػي تػػػل جسػػػوب قريػػػة -ِ
 ث.ٗ.ص ََُِاشاكر.

 پرخ )فرح(  ܦܪܚ -ٕ
 ػار ب ܦܪܚܐܐ   ܦܐܪܚال ػرؾ كال ىػ  كالسىلػر أمػا عسػد تػركيخ الإػاؼ اأ خػاء: ܦܪܘܟܝܐ  ܦܪܟܐعوامل التسػمية :      

ـى ب كعىبػىرى ك زاؿ ك ن ر كإ أز امسا .   ث َٗٔ-َٖٔ. صُٕٓٗكحا
ذكػرت يف نػص مػن العصػر اآلشػورم اُلػديث عىلػر عليػا يف  dur-parikiػاريإي پ-هساؾ مديسة دكر لشواهد النصية :ا

يتضػمن سبتػان أبمسػاء مػدف كاشػفاص ككميػات مػن اُلبػوب املسػتلمة أك اجمللوبػة امػا  .ثND3469=SAA:7;11ا سمػرك
كان  موجودة على اترج  يف مسطمية كاحدةب كهذي ػاريإي كاملدف اتخرل  پ-من نيسول أك مرسلة اليااب كمن هسا فرف دكر
ػػػػػػػgulgulب كلإػػػػػػل eššuاملػػػػػػدف املػػػػػػذكورة يف الػػػػػػسص هػػػػػػي: إيشػػػػػػو  زمػػػػػػل -ب خمػػػػػػوkapar-diqaratديميػػػػػػارت -ػػػػػػػرپىب كى

muḫḫu-naḫli.فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبانيبا  ثّٔ.صَُِٕباا ميلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيšibaniba ث تػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
 تشفص أك ت  ض موقع هذي املديسػة كاملػدف اتخػرلب ب مع اف املصادر ذات الع قة مل ثُُٗ.صََِٗبعشيميةاحسوف.

الواردة يف السصب إال انسا ٕنإسا من ٕنييز إحدل املدف الواردة يف السص كال  كان  م تاحػا يف تشػفيص مواقػع مػدف أخػرل 
ايث ثب إذ كردت يف إحدل املصادر السراينية كهو كتاب ااتريخ يوسف بوسساkapar-diqartديميارت -ػرپمساا مىلل اكػ

قوراث ضمن رستاؽ عٌن -مللل ا يوحسا بن كلدكف من الميرف العاشر املي دم بصي ة ممياربة نسيبان من الصي ة اآلشورية اك ر
ثب حيث يبدك أهنا كان  diثكتعين: قرية الميبور بعد حذؼ أداة الصلة اآلرامية ادم َُُ.صُْٖٗابن كلدكف .    ببل

 اميةب كتعرؼ حاليا اقاركاث كتميع  اؿ شرقي العمادية يف حمافغة دهوؾ. مسذ العصر اآلشورم اُلديث من الميرل اآلر 
إسػػتسادان اأ قػػرا ن كدال ػػل تميػػدم  آن ػػانب كهػػي مػػا تػػدفع الباحػػث رمػػو التيمييػػق يف موضػػع مديسػػة أك قلعػػة  رأي يف ادلطابقووة:

البيػػث عساػػا يف حمػػي  ثب لػػذا كػػاف علػػى الباحػػث durثب بداللػػة السػػابمية الل غيػػة ادكر dur-parikiػػػاريإي پ -ادكر
املديسة اتكأب مستعيسان هذي املرة ابملصادر العربية اأ جانو املصادر السراينيةب إذ أكرد كل من ايقػوت اُلمػوم كابػن االسػًن 

مػػػن قػػػ ع نحيػػػة الػػػزكزاف -يف ملل يامػػػاب مديسػػػة شػػػبياة نسػػػبيان ابلل ػػػ  اآلشػػػورم كبصػػػيغ متعػػػددة فتػػػارة  ال بصػػػي ة ابرخػػػو
ب  ُُ.صُِ.جُٔٔٗاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن. ؛ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنْْٔ.صُ.ج.ُٗٗٗاُلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم.ثايقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحو املوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

ث بكاترة اخػػرل ابسػػم افػػرحث ضػػمن تعػػداد ابػػن االسػػًن جملموعػػة مػػن ِٕ.صََِٓ؛  الطػػوو.ُِٖ.صَُِّ؛العمػػرم.ُٓ
ـثا ُُّّ /قِٖٓادث سػػػػػػػػسة االميػػػػػػػػ ع كاُلصػػػػػػػػوف الػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتوأ علياػػػػػػػػا االمػػػػػػػػًن عمػػػػػػػػاد الػػػػػػػػدين زنإػػػػػػػػي ضػػػػػػػػمن حػػػػػػػػو 

ثب إذ مػػن املعػػركؼ أف حػػرؼ ال ػػاء العػػريب يف علػػم الصػػوتيات كفميػػا الل ػػة يميابلػػا يف أغلػػو الل ػػات ُُ.صُِ.جُٔٔٗ.
ب ككػػػػذا اتمػػػػر ذاتػػػػا يصػػػػدؽ علػػػػى حػػػػريف الإػػػػاؼ كاخلػػػػاء املػػػػرٌكخ ثpاپ السػػػػامية كمساػػػػا اتكديػػػػة حػػػػرؼ البػػػػاء املامػػػػوس 

mailto:الحموي.1999.ج.@.ص@؛ابن
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 ؛ُْ.صَُٖٗرُنػػػػػػػػػػي.لػػػػػػػػػػك/هلخب أكل/أكخيػػػػػػػػػػلب كغًنهػػػػػػػػػػاث ااحإيم/حاخػػػػػػػػػػاـب حإمة/حفمػػػػػػػػػػةب ملػػػػػػػػػػك / ملػػػػػػػػػػخب ه
ث كاسػػػتسادان ملػػػا تميػػػدـ مػػػن معطيػػػاتب فباالمإػػػاف ُِْ.صُُٗٗسػػػليماف.؛ِٕ.صََِٗ.الػػػزعيب.ُّ.صََِْحػػػداد.

ااملديريػػة العامػػة لػػألاثر اخػػو مطابميتاػػا مػػع موقػػع اخرابػػة بػػرخث اتسريػػة يف قريػػة ابػػرخث اُلاليػػة يف نحيػػة دركػػار التػػابع لميضػػاء ز 
 ث.ُِٕ. ص َُٕٗكال اث.

  كملولوخي: ܟܡܠܘܠܘܚܝ
قريػػة كرد ذكرهػػا يف ال صػػل السػػابع مػػن كتػػاب الرؤسػػاء لتومػػا املرجػػي يف معػػرض ذكػػري للمميا عػػات الػػ  الشووواهد النصووية : 

برشػػػػية حػػػػدايبب اخػػػػذها الميػػػػديط مػػػػار مػػػػارف عمػػػػاب مطركفػػػػالي  حػػػػدايبب مػػػػن املراعيػػػػث االخػػػػرل ككضػػػػعاا ٓنػػػػ  كاليػػػػة ا
كاملميا عات ال  اعطاها عوضااب حيث نميرأ "... كاخػذ ديػر برقػا مػن البػار كالميػديط مػار شػليموف اسػميف اُلديىلػة كاعطػاي 

 ثُّٖ.صُٔٔٗقريتٌن من كالية حدايب شما كملولوخي كمردم ااملرجي.
االعصػػػػر البػػػػابلي كاالشػػػػورم  كلعلاػػػػا ذات الميريػػػػة الػػػػ  كرد ذكرهػػػػا يف نػػػػص مسػػػػمارم مػػػػن فػػػػ ة االحػػػػت ؿ الإٌشػػػػي        

 ػػاؿ حلػػو بسػػوراي مػػركرا بػػب د  اآسػػإي مسػػإساث emarالوسػػيطٌنث يػػلرخ لرحلػػة اببليػػة مػػن الرسػػا بػػب د اببػػل اأ إظمػػار 
آشػػػػػػػػورب إصػػػػػػػػػطل  البػػػػػػػػاحىلوف ذكم الع قػػػػػػػػػة علياػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػمية االطريػػػػػػػػػق اأ اظمػػػػػػػػارثب حيػػػػػػػػػث جػػػػػػػػاءت بصػػػػػػػػػي ة كػػػػػػػػػاميلفو 

Kamilhu).؛ ّٕ.صَُُِثاا ميلػػػػيHallo.1964.p.64 ؛Goetze.1953.p.54  ثإف الواقػػػػع ا  ػػػػرايف
اذي الميرية كّنميارنتاا مع معطيات "الرحلة البابلية" كاحملطات الواقعػة قبلاػا كبعػدهاب تػدفع الباحػث ملطابميتاػا مػع موقػع قريػة 

العربيػةاعز كال  تسػإساا عشػًنة السعػيم  ِٖاكرد كليفاث كهي احدل قرل قضاء خممور كتتبع نحية قراجب ضمن املميا عة 
ثب كَنوار هذي الميرية يوجد موقع اسرم يدعى اخربة كليفةث  حيث يستشر على سط  التل اتسػرم  ْٕٓ.صَُِْالدين.

 ث.َُ.صَُٕٗكسر من ففار ال  ة الإشية كاالدكار اُلضارية لسشوء اململإة اآلشوريةااملديرية العامة لآلاثر كال اث.
 مردي: ܡܪܕܝ -ٖ

ثب كهػو مػا يػدفع ٖٛٔص.ُٔٔٗملرجي كربطاا مع قرية كملولوخي املتميدـ ذكرها آن ان ااملرجي.قرية كرد ذكرها عسد توما ا
يف قضاء خممور / نحية الميراج كهي احدل قرل ففذ العبطاف  ِٗالباحث ملطابميتاا مع قرية اكر مردمث ضمن املميا عة 

ثب كيستشػر علػى سػط  ِْٕ.صَُِْدين.من عشًنة اللايو العربية كللميرية اسػم حملػي عػريب آخػر كهػو ااالغػًنث اعػز الػ
تلاا اتسرم املعركؼ بػ اكرد مردمثب أم: تل مردمب كسػر مػن ففػار ال  تػٌن الإشػية كاالدكار اُلضػارية اآلشػوريةااملديرية 

 ث.َّ.صَُٕٗالعامة لآلاثر كال اث.
 : ابَاّقا ܒܥܩܐ -ٗ

يسإساا آنذاؾ بسو مالك بن فامب  ـثب حيث كافْٕٔهػ /  ُِٗمن قرل املوصلب ذكرها اتزدم يف حوادث سسة ا
الميػرف العاشػر املػي دمث ب كقػد اشػار اتزدم إأ أهنػا   /العميا من االزدب كما كاف يسإساا بسػو العميػا يف الميػرف الرابػع االػرم

 ث.ْٗ. صِ.ج ُٕٔٗكان  تميع على هنر الزاب قرب ابسيق ا

mailto:ربحي.1980.ص@؛
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ىلػا عػن ريػف املوصػلب كمػا سػبق لػا أف أخطػػأ يف ككػأف الباحػث يوسػف جػرجيط ألطػوو قػد أخطػأ يف ٓنديػدها يف ُن      
ٓنديػػد قريػػة ابسػػيق آن ػػة الػػذكرب حيػػث يميػػوؿ مػػا نصػػا: " كيبػػدك أف ٓنديػػد موقػػع ابعمٌيػػاب كمػػا جػػاء يف اتريػػخ اتزدم غػػًن 
دقيقب تف ابسيق هي اابعشيمياثب كال ع قػة اػا بساػر الػزاب كأسمػا تميػع قريبػة مػن هنػر اخلػازر الػذم هػوب احػد ركافػد الػزاب 

 ث.ٗب صََِٓإبًن األطووب ال
كالذم يراي الباحث أف اابعمٌيػاث يف تصػوري مػا هػي يف اُلمييميػة اال ذلػك املوقػع االسػرم الػذم يعػرؼ بػػ االميعميعيػة / 
الإعإعيةثب الواقع جسوب قرية صػبي  ٓنتػاوب كإأ الشػرؽ مػن قريػة ادبػيطب كتواجػا قلعػة البسػ  يف ا انػو االخػر مػن هنػر 

لشػػرقية مػػن الساػػر يف املسعطػػف الػػذم ي ػػًن جمػػراي مػػن اْنػػاي جسػػويب إأ اْنػػاي شػػرقي رمػػو قريػػة الشػػٌق / دجلػػةب ام علػػى ا اػػة ا
ب كقػػػد رأل ُٖٔٗالشػػػگب كيتبػػػع هػػػذا املوقػػػع لميضػػػاء الشػػػرقاط كمػػػن مث ارتػػػب  بساحيػػػة الػػػزاب العا ػػػدة حملافغػػػة كركػػػوؾ عػػػاـ 

لإسا مل يستبعد أف يإوف اصل التسمية كمعساي متأتو الباحث عبدالميادر عزالدين اسم موقع االمٌيعميعيةث هو غريو الداللةب 
. َُِْمػػن  بيعػػة اترض كحإايػػة صػػوت قعميعتاػػا كجعلعتاػػا كمل يسػػتبعد حػػخ ضػػيق تلػػك اترض كخشػػونتاا كغلغاػػا ا

ثب لإن من خ ؿ التدقيق يف التسمية احمللية كاُلديىلة االميعميعية / الگعگعيةث صمد الباحث أف هساؾ اق ب مإاو ُّّص
ل بٌن حريف االمياؼ كالعٌنث فض  عن إبداؿ جرل بٌن حريف المياؼ كا يم يف الصي ة كسسن اللالة الري ية احمللية قد حص

 اؽ < گث.
يف  ّٓ/  ْٖٗكقػػػػد سػػػػلل  امللسسػػػػة العامػػػػة لػػػػآلاثر فياػػػػا موقعػػػػان أسػػػػراين يعػػػػود إأ العصػػػػر االسػػػػ مي ٓنػػػػ  رقػػػػم         

سػػػػػمى خربػػػػػة الميعميعيػػػػػة اك تػػػػػل العلاميػػػػػة ااملديريػػػػػة العامػػػػػة لػػػػػ اثر ب كيميػػػػػع غػػػػػريب قريػػػػػة صػػػػػبي  ٓنتػػػػػاو كيُِْٗ/ُِ/ِّ
ث كي حػ  يف التسػمية احملليػة اتخػًنة االعلاميػةث صػػدل نسػيب مػن اسػر التسػمية الميدظمػة اعميػػا / ِٖٕ. صَُٕٗكالػ اث.
 ابعمياث.

 كفر قورا ܩܒܪܐ ܟܦܪ -01
 (Parpola .1970. p. 287ا quraniكفر قورا =  قوراين 

 حيث تشًن اأ كقوعاا يف مميا عة خٌلفو ),(ANL 480.6 )ُّ-ْلة اآلشورية املرقمة امديسة كردت يف الرسا
ḫalaḫḫu   كم  اؿ شرقي املوصل يف َُال   ابمياا الباحىلوف مع تل العباسية يف قرية العباسية على هنر اخلوصر حوا

ب كما -كاو ماصي–ية اعٌن نون ث كم جسوب شرقي نحَُالعراؽب كقد  ابمياا بع  الباحىلٌن مع قرية أقرم ال  تبعد 
ثب لإػػن َُٗ.صََِِ؛ا ميلػػي.َُٗ-ُٖٗ.صََِٗأف الباحػػث ن ػػل حسػػوف قػػد  ابمياػػا مػػع اتػػل الرهبػػافثاحسوف.

يبدكا أف املطابمية االكأ هي اتقرب للصواب كالواقػع ا  ػرايف لوجػود تميػارب نسػيب يف الل ػ  يف صػي تا احملليػة اُلاليػةب كمػا 
السراينية بصي ة ك ر قورا: كتعين قرم الميبورب كتميػع  ػا  شػرقي العماديػةب ذكرهػا يوحسػا بػن كلػدكف  أهنا كردت يف املصادر

  يف  رطماب ضمن رستاؽ عٌن ببلب كلعلاا قرية قاركا اُلاليةب الواقعة يف تلك ا اات
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 طيمو ة ܛܝܡܘܢܐ -00
 مري ذكرها عليسا يف معرض حديىلسا عن قرية اُلميمة 

 حبوااث  ܒܚܘܬ  -01
 ثِِّ.صُٕٓٗالسراينية: االحتواء كالغاورب كاُلياة كاملإاف املشرؼ. امسا.-كتعين يف الل ة اآلرامية   مية :اصت الت

ـث حيػػػث كػػػاف ْٕٔهػػػػ/ ُِٗكرد ذكرهػػػا عسػػػد اتزدم يف كتابػػػا ا ريػػػخ املوصػػػلثب يف حػػػوادث سػػػسةاالشوووواهد النصوووية:  
.ص ِ.ج ُٕٔٗؿ نيسػول شػرقي املوصػل ااتزدم.يسإساا بسو سوابفب مػن أكالد مالػك بػن فاػم اتسػدمب كهػي مػن أعمػا

 ثْٗ
اسػػتسادا للواقػػع ا  ػػرايف للميريػػة يف كػػورة نيسػػول شػػرقي املوصػػلب كاذا مػػا قمسػػا بتلريػػد الباد ػػة اآلراميػػة اابث رأي يف التحقيووق: 

اا مػػع خربػػة يتبميػػى لسػػا احػػوااثثب كلطاملػػا تبادلػػ  الىلػػاء مػػع الشػػٌن يف فميػػا الل ػػات السػػاميةب كهػػو مػػا يػػدفع الباحػػث ل شػػيي
ث َّٗااُلوشث يف قرية أبزخ/اتبزخ العا دة لساحية السمركد ضمن قضاء اُلمدانيةب كضممػل هػذا املوقػع اتسػرم رقػم إضػبارة ا

ب كٓنمػل املفل ػات االسريػة فػوؽ ُُْٗ-ُُ-َّث بتػأريخ ُٔٔٗكمعلن عن اسريتا يف جريدة الوقا ع العراقية ذات الػرقم ا
ب َُٕٗلتميطات ككسر ففار من ال  ات االس مية الوسطى ا.املديرية العامة ل اثر كال اث السط  التل كاخلربة االسرية م

  ث.ِّٖص 
 سر  ية  -حبوشتا : قرية آرامية  ܚܒܘܫܬ  -02

لإلشػػارة إأ قريػة كردت يف احػػدل الرسػا ل كالواث ػػق  ḫabiašuأقػدـ ذكػػر اػا كردن بصػػي ة خابياشػو  الشوواهد النصووية :
 عميػػػػرة –العماديػػػػة  -ث كمسػػػػا ق سػػػػال زاخػػػػوullubaديسػػػػة سمػػػػركد ّنػػػػا يشػػػػًن إأ كقوعاػػػػا يف اقلػػػػيم االػػػػ  عىلػػػػر علياػػػػا يف م

 .  ث Parpola.1970.p.149ا
كمػػا كرد ذكرهػػا يف كتػػاب الرؤسػػاء لتومػػا املرجػػي مػػن الميػػرف التاسػػع املػػي دم بميولػػا : " كهسػػاؾ قريػػة أخػػرلب إمساػػا          

ث معػػىن كداللػػة االسػػم : يعػػين امساػػا ابآلراميػػة كالسػػراينية : الت احػػة  ُّْ.  ص ُٔٔٗحبوشػػتاب كاقعػػة ابلميػػرب ابشػػوش ا
  ثُِٕ.صُٕٓٗامسا. ܚܒܘܫܬ 

إستسادا للشواهد السصية كالواقع ا  رايف يف سياؽ السصٌن املتميدمٌن كمعػىن كأصػل كداللػة االسػمب يبػدك رأي يف ادلطابقة :  
 غػ  ابلتسػمية اآلراميػة كالسػراينية إأ اليػـو حيػث تعػرؼ اليػـو من امل  م مطابميتاا مع قرية حبوشتاب حيث يبػدك أهنػا احت

قرية حبوشتا ابُلاليػة  كيػذهو الباحػث ألبػًن أبػون ابلميػوؿ : " كضمػددها التميليػد احمللػي بميريػة اسػي فث الميدظمػة الواقعػة  ػاؿ 
  (ُٓٓص . ُٔٔٗا املرجي. كتميع قرب قلعة شوش غريب قضاء عميرة -شرمن –شرقي امار ساكيث يف اشلمثث 

يف قريػػة الشػػوشب كمعلػػن عػػن اسريتاػػا َنريػػدة  ُٕكيوجػػد اليػػـو موقػػع اسػػرم يعػػرؼ بػػػ ا تلػػوؿ شػػًنمن ثب ضممػػل االضػػبارة رقػػم 
  ؛ِٕٖب ص َُٕٗااملديرية العامة ل اثر كال اث.  ُّٓٗتشرين االكؿ  ُٕيف  ُْٓٔالوقا ع العراقية ذات الرقم 

) Tadmur & Shigeo . 2011 . p.37 , 16 , 33 , 35 ث 
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  ابكربيتا : ضيعة من  واحي ادلوصت ܒܟܒܪܝܬ  -ٗٔ
مل يرد ذكرها يف املصادر التأرطميةب ابستىلساء إشارة عابرة عساا يف كتاب  ريخ املوصل تيب زكراي اتزدم   الشاهد النصي :

اخللي ة العباسي  ـ ثكذلك حيسما ريًفعى خراج املوصل إأّٖٕهػ/  ُٕٔـث تعود إأ سسةا  ْٔٗهػ /  ّّْااملتوىف سسة 
؛ ألطوو. ِْٗ.صِ.جُٕٔٗاملادمب حيث مل يدرج خراجاا فياب تنا كاف قد دم  مع خراج ضيعة أخرل ااالزدم.

 ثْٖ.ص ََِٓ
 . إف سميوط ذكرها دليل على ضآلة شأهنا كص رها كإُلاقاا مع قرية أخرل  : رأي يف التحقيق وادلطابقة

كتعين : بي  كموضع  السراينيةب  -كاض  أهنا من الل ة اآلرامية  يتابابكا  ܒܟܒܪܝܬ هذي الصي ة   : أصت الت مية
كيبدك أف تسميتاا ُلمي  هبا من انبعاث غازات كايتيد اايدركجٌن املشبع يف  ث بُْٓص  بََُِ الإاي  احدادب

كال أجد  ما يدعو الباحث للبيث عن موارد كجود خامات الإاي  يف أ راؼ جسوب املوصل ال  تشتار باب جوهاب
موضعان أقرب للمطابمية ك ال يزاؿ يسميا السإاف احملليٌن ا الچايتا / الإايتا ث أم بذات ا ىرس اآلرامي كالسااية اآلرامية 

 كيبدك أنا حاف  على تسميتا الميدظمة كاتصليةب ُنرؼ اتلف املطلق املفتتم الذم يعد أداة التعريف يف الل ة اآلراميةب
لذا يرش   كيطلق عليا كذلك ا اخلربة ثب  اسرم كادكاري من العصور العربية االس مية الوسطىب فض ن عن كونا موقع

كالچايتا اليـو هي كاحة كايتية  الباحث هذا املوقع اتسرم الذم يعد تركيز انبعاث ال ازات الإايتية فيا اتقول يف املسطميةب
كقرية اجايسة ث الواقعة على الض ة  ا الميرية ال  أُلمي  هبا ابكايتابال  يبدك للباحث أبهن َنوار قرية جايسة كخرا بااب

 ث.ِْٖ.ص َُٕٗاليمىن لسار دجلة اليـو تتبع نحية ماـ العليل جسوب غريب املوصل املديرية العامة ل اثر كال اث.
 ابساطا : من قراي ادلوصت .  ܒܤܛܐ -01

نيةب كرّنػػا تعطيسػػا معػػاو كدالالت : بيػػ  كموضػػع السػػطو سػػراي -كاضػػ  مػػن صػػي ة االسػػم أهنػػا آراميػػة أصووت الت وومية :  
 ث ُّْ.صُٕٓٗكال واية كاالرمراؼ كاملي ف ا مسا. 

ـ ثعسػد حديىلػا عػن اسػتميرار بعػ  الميبا ػل ْٕٔ /ػ ه ُِٗكرد ذكرهػا عسػد اتزدمب يف حػوادث سػسة االشواهد النصية : 
كلد مالك بن فامب مث كلد عدم بن عمرك بن مالػكب  العربيةب يف مسا ق املوصلب حيث قاؿ : " كدمن سإن املوصلب من

بسػػػػو سػػػػوابفب كهػػػػم أهػػػػل ابسػػػػا اب الػػػػذين كفػػػػدكا مػػػػن البصػػػػرةب كملإػػػػوا ابسػػػػا ا مػػػػن أهػػػػل ابجربػػػػقب كمل تإػػػػن خطػػػػة اػػػػم " ا 
ب ص ََِٓثب كيف مستصف الميرف الرابع االرمب كاف مجاعة مسام يمييموف هبا ا ألطووب  ْٗ. ص ِ.جُٕٔٗاتزدم.

 ث. ِّٗ. ص ََُِ؛ حداد .  ّٖ
إستسادا للواقع ا  رايف كقريسة أخرل بوسع الباحث مطابميتاا مع قريػة ا ابسػطإي ث العا ػدة   آراء يف التحقيق وادلطابقة :

لساحية ابتيل ضمن قضاء مسيل يف حمافغة دهوؾ  ا  العراؽ . إستسادا لبميااي كصدل االسم الميدلب كيف هذي الميرية يوجد 
كمعلػػن عػن أسريتػػا يف جريػدة الوقػػا ع العراقيػة ذم العػػدد  َُّْا  ػػر ابسػطإي عليػػا ثب رقػم االضػبارة  موقػع اسػرم يعػػرؼ بػػ

 ث ِٗٔ.ص َُٕٗااملديرية العامة ل اثر كال اث . َُٓٗتشرين الىلاو  ُِبتأريخ  َِٕٗ
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تميػػع ٓنتاػػػا يف ذات الوقػػػ  ادكار  لإػػن هػػػذي الميريػػة الػػػ  جػػػاء ذكرهػػا يف هػػػذا املصػػػدر العػػريب كهػػػو اتريػػخ املوصػػػل لػػػ زدمب
سوية ك بميةب كمساا بطبيعة اُلاؿب الطبميتٌن اآلشوريٌن الوسطى  ُِحضارية أقدـب كأعين هبا اتدكار حضارية آاثرية ُندكد 

مىردىمػػػػاف   كاُلديىلػػػػة ب كتبػػػػٌن مػػػػن خػػػػ ؿ الػػػػرةقيم الطيسيػػػػة املسػػػػمارية املإتشػػػػ ة يف املوقػػػػع  أف إمساػػػػا الميػػػػدل كػػػػاف يعػػػػرؼ بػػػػػ ا 
Mardamān  ث كهػػذا مػػا كشػػ تا عساػػا أعمػػاؿ تسمييػػو البعىلػػة اآلاثريػػة اتملانيػػة يف املوقػػع احمللػػي املعػػركؼ بػػػ تػػل ابسػػطإي

  لى زاخو يف حمافغة دهوؾ/ نوهدراب  ا  العراؽ.  -الذم يميع على الطريق املبل  بٌن مسيل 
 ابوردا من قراي مرج ادلوصت  ܒܘܪܕܐ -ٙٔ

ـثكيف معرض حديىلة عن أم ؾ إمساعيػل بػن ّٕٔ /هػ  ُْٔدم يف حوادث سسة اكرد ذكرها عسد اتز الشواهد النصية: 
علي بن عبد ة بن العباسب حيث عدها من ضياعا يف املرج: "كما ابملرج من الضياع:  كالعبيديػة كابكردا كغػًنهنب يعػرؼ 

 ث.ُٕٗ. ص ِ.جُٕٔٗذلك با" ا
ن كهػو مػ جم اكتػاب الرؤسػاءث لتومػا املرجػي يػذهو اأ انػا على الرغم مػن اف الباحػث االب البػًن ابػو رأي يف التحقيق:  

صمػو التمييػػز بػػٌن بيػػث كردا هػػذي عػػن غًنهػػا مػػن اتمػػاكن الػػ  يطلػػق علياػػا هػػذا االسػػم. كيػػرل اف يف سػػياؽ هػػذا الػػسص اف 
ب ُٔٔٗبيث كردا هي إشارة اأ رحا تميع ابلميرب من قرية شلمث اشرمن اُلاليةث يف مسطمية س س ا قرب عميرة ااملرجيب 

ث. اال اف الباحث يرش  اف ابكردا هذي هي اال قرية كردؾ الواقعػة علػى الساػر اخلػازر كيسػمى املوقػع االسػرم حاليػا ُّٔص 
 ث ُِْ.ص َُٕٗاخربة كادم الص اث ااملديرية العامة ل اثر كال اث. 

الميػديط مػارف عمػا فػور  كما جاء ذكرها عسد توما املرجي يف معرض حديىلة عن املعلزة كاالعلوبػة الػ  اةارهػا 
توليا مسصو مطركفولي  حدايب كمساا اختبار ن ر من العرب ا سورين ال زاة يف املسطمية انتزعوا رحى لطين اُلبػوب مػن 

 ܒܝܐܬدملإتا اآلابء مستازين ف ة كفاة املطركفالي  الػذم سػبميا كهػو امػار أحػاث كاسػتولوا علياػا ككانػ  يف موضػع يػدعى ا 
اع اف يعيدها بعد أف  لو من تلك الرحى إف كان  العػرب اف تطيػن  ييسػان نمييػان كإف كانػ  بيث كرداث كاستط ܘܪܕܐ

من دمتلإات اآلابء فليغار الطيٌن بشإل رمادان أسود كٓنميمي  االعلوبة ففلل أكل ك الس ر كن طوا أيديام من املطالبػة 
عميػػػرة كيسػػػمى املوقػػػع اتسػػػرم تلػػػوؿ  ثب كيتضػػػ  اف هػػػذا املوضػػػع يميػػػع اليػػػـو يف قضػػػاءُّٔب ص ُٔٔٗابلرحػػػى ااملرجػػػيب 

ااملديريػة العامػة  ُّٓٗ-َُ-ُٕيف  ُْٓٔيف قرية الشوشب رقػم جريػدة الوقػا ع العراقيػة  ُٕشًنمنب كفق رقم االضبارة 
 ث.ِٕٖ. ص َُٕٗل اثر كال اث. 

 ابجال: من قراي ادلوصت  ܒܓܐܠ -01
ـ ثبميولػػا " ّٖٗ /هػػػ  ّّٕخث يف حػػوادث سػػسة اكرد ذكرهػػا عسػػد ابػػن اتسػػًن يف كتابػػة االإامػػل التػػأريالشوواهد النصووي:  

 ؛ث.ّٓ.صٗ.جُٔٔٗابج اي: على خابور اُلسيسية من بلد كواشي"ا
.  ُٕٓٗمسػا . )  كاض  أف االسم سرايو كيعين : بي  كموضع ا  ء كالإشف كالغاػور كالميػوة كالبػأس أصت ا سم : 

 ث ُٕٕص
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 بوقوعاا على هنر خابور دجلة يف اُلسيسية ازاخوثب كبميااي كصدل استسادا لوصف ابن اتسًنرأي يف التحقيق وادلطابقة : 
كالت يف نحية  كالت يف قرية اب االسم الميدل يف االسم احملليب بوسع الباحث مطابميتا مع املوقع االسرم املعركؼ ِنربة اب

ب َُٔٗ-ُُ-َٕيف  ّْٕب رقػػم ا ريػػدة َُٓٔ . رقػػم االضػػبارة  دركػػار االسػػسدمث العا ػػدة لميضػػاء زاخػػو يف نحيػػة 
 ثِّٕ. ص َُٕٗااملديرية العامة لآلاثر كال اث. 

 ابايثم : من قراي ادلوصت ܒܥܝܬ  -01
مل يرد ذكرها يف مصادر مػا قبػل ال ػزك امل ػو ب كقػد ذكرهػا صػ ي الػدين اُللٌػي يف قصػيدتا مػن فػن الإػاف الشاهد النصي: 

 ككافب حيث قاؿ يف أحد أبيات هذي الميصيدة: 
 رايموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا يف اذلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواي اباووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 
 موووووووووووووووووووووووووووووون كووووووووووووووووووووووووووووووان اّبايووووووووووووووووووووووووووووووثم وصووووووووووووووووووووووووووووووت 

 
 وإالّ يبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات اّبزوايووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي

 
 وووووووووووووووووووووال ويزّكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ا قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

  ثُُٓ. ص ُُٖٗااُللي.                     
 

بيث  ܥܕܬ  ܒܝܬالسراينية كتعين: بي  كموضع الإسيسة ا  -كاض  من التسمية أهنا من اآلرامية أصت الت مية :
 ثِّٓ.ص ُٕٓٗعيتاث امسا.

توجد قرية يف جسوب املوصل اأ الشماؿ من الشرقا ػب كتسمى االعيىلةث كيعتميد أف تسميتاا متأتية من  رأي يف التحقيق : 
ية موقعٌن أسريٌن: اتكؿ يسمى اخربة جسزارث كالىلانية اممياة ع راثب كهذي الميرية صي ة االإسيسةب الديرب البيعةثب كيف المير 

-ْيف  ِِّْب جريدة الوقا ع العراقية ٕٔٓتتبع لميضاء الشرقاط يف حمافغة ص ح الدين ااملواقع اتسريةب رقم االضبارة 
 ثِٕٕ.صَُٕٗ.ااملديرية العامة لألاثر كال اث.ِٕٕب ص ُْْٗ-ُِ
 من قراي ادلوصت َدحالن: ܕܚܠܢ
جػػػاء ذكرهػػػا عسػػػد البإػػػرم يف كتابػػػا امعلػػػم مػػػا أسػػػتعلمث الػػػذم اكت ػػػى بميولػػػا :"كمػػػن قػػػرل املوصػػػل  الشووواهد النصوووي:   

 ث ِْٓ. ص ِ. ج ُُٓٗادح فب كأهلاا أكرادب كمل ضمدد موقعاا. 
تسػم فيعطيسػا جػذر االسػم لديسا قريستٌن كدليلٌن للبيػث هسػاب اتكؿ هػو اتسػم كإذا عػدن تصػل معػىن ارأي يف التحقيق: 

 ّ. ج ََِٖاد ح ؿث كداللتا يف الل ة العربية: الميصًنب السمٌن كاملس خي البطن كاخلبيث الداهية كاخلٌداع اابن الزبًن . 
 ث .ُّٕٓ. ص

ث كيف الل ػػة َُب ص ُٕٓٗأمػػا يف الل ػػة السػػراينية فلػػا دالالت  : خػػاؼ اتلػػاب عبػػد اتلػػاب خػػدـ اتلػػا امسػػاب 
ث . أمػا الميريسػة الىلانيػة هػو ُٖٗ. ص َُِٔي حلث حرش ب دىغىػلى ب شػلرة ب العليػق بتػوت شوكيادكسػإي . الإردية ادى 
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كجود موقعٌن أسريٌن ضمم ف شبا نسيب تسم الميرية الميدظمػةب اتكؿ: يسػمى كاػوؼ ادحلػة نػولث يف نحيػة مػزكرم/ قضػاء 
 ث.ِٖٓ.ص َُٕٗالشيفاف يف حمافغة دهوؾ ااملديرية العامة ل اثر كال اث. 

 ّْٕكاملوقع الىلاو هو اخربة دحلةث يف قرية ٓنمل ن ط اتسم ادحلةث يف قضاء اُلمدانية كٓنمل االضبارة رقم 
ااملديريػػة العامػػة لػػ اثر كالػػ اث.  ُُْٗ-ُُ-َّبتػػأريخ  ُٔٔٗكمعلػػن عػػن أسريتاػػا َنريػػدة الوقػػا ع العراقيػػة ذات الػػرقم 

ة هػي اتكىلػػر ترشػييان لتتطػابق مػػع هػذي الميريػة كتميػػـو علػى أنميػاض الميريػػة ث كيػرج  اف تإػوف الميريػػة الىلانيػِّٖ.ص َُٕٗ
 الميدظمة.

 : من قراي ادلوصت  ܫܚܪܝ.شحري ٜٔ 
كتعػين تسػػفم ب ت يػم ب ت ػػًٌن ب خلػػ  ب  ܫܚܐܐܪܐٍشػػيرا    ܫܚܐܐܪٍشػيىر  عوامػل التسػػمية : شػيرم مػػن املصػدر السػػرايو

 ث .ْٖٕ. ص ُٕٓٗر ب هزئ ب أحتمير امسا . جعل زاجا يف املداد كغًني ب تضايق كاغتٌم ب شق عليا ب سف
الشػاهد السصػي : جػػاء ذكػر هػذي الميريػػة عسػد تومػا املرجػػي يف كتابػا االرؤسػاءث يف معػػرض حديىلػا عػن عػػودة الطػوابكم مػػارف 
إيليا اأ داير أهلا يف مسطمية حديىلة املوصل ب كذكري عن إةااري ملعلزة كإخراج جن متلبط يف جسم امرأة عربية ب إذ نميػرأ 

ٌ ػػوا إأ اسػتميبالا مػػن هػػذي الميريػة ب ك لبػػوا إليػػا أُلػاح أف يػػدخل بيػػ  امػػرأة اا كملػا كصػػلسا إأ قريػػة شػيرم ب رآن السػػاس فىفى
عربية كاف الشيطاف يعذهبا ب فيصلي علياػا ب فأجػاب إأ رغبػتام ب كملػا دخلسػا ب أمػرو أف أسػلم ب أمػا فصػلى كرسػم إشػارة 

يطاف قػد أكقعاػا يف ضػيق شػديد كاضػطراب عغػيم ب حػخ أف أربػع نسػاء كػن ظمسػإساا الصليو أماـ تلك املرأة ب ككػاف الشػ
.  ُٔٔٗجالسػػػػات علياػػػػا ب لػػػػ   يميضػػػػي علياػػػػا ذلػػػػك الشػػػػيطاف يف غمػػػػرة االضػػػػطراابت . كبػػػػدأ الشػػػػيطافثث ااملرجػػػػي . 

 ث.ِِٖص
ا مع املوقع االسرم املعركؼ إف الواقع ا  رايف اذي الميرية يف هذا السص كصدل االسم احمللي احملور نسبيان ل شييا 
كبة ال  يذهو الباحث امػد الصػويف أهنػا هػي  املسػ ة الزاكية اجملاكرة لميريةفًنث كهو مرت ع صفرم كلسي يف قريبصي ة اش

ث. كالواقعػػة علػى الضػػ ة ٖٗصِ.ج.ُّٓٗن سػاا الػ  كانػػ  تعػرؼ يف العصػػور الوسػطى العربيػة االسػػ مية بااملعركبػةثا
 ب قباؿ قرية تل الشعًن بميااي بلدة حديىلة املوصل يف العصور االس مية .  ال ربية لسار دجلة

كبػػػة  ارث يف قريػػػة املسػػػػ اخربػػػة السػػػػاتػػػل الرقبػػػةث يف قريػػػة الزاكيػػػةب كاأ جػػػواري كيف هػػػذي الميريػػػة موقػػػع أسػػػرم يعػػػرؼ ب 
 ُِْٗشػػػػباط  ِّيف  ُٗٗٗد كاملعلػػػػن عػػػػن اسريتاػػػػا َنريػػػػدة الوقػػػػا ع العراقيػػػػة يف العػػػػد َٔٓابالسػػػػتساد اأ رقػػػػم االضػػػػبارة 
 ثُِٓ.صَُٕٗااملديرية العامة ل اثر كال اث.

 واسطو :   ܘܣܛܐ  -ٕٓ
 قرية كبًنة يف الزاكية الشمالية ال ربية من العراؽب قريبة من بلدة فيشفابور اُلالية .

ربطاػا الػسص ث كي masituكردت يف نصوص ككتاابت امللػك اآلشػورم سػسياريو بصػي ة  : ماسػيتوالشواهد النصية :  
  banbakabna أخرل هي ابنباكابسا  ّنديسة
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 (parpola.1970. p. 242; see more: 1-14) SN 79. 8) 
كمػػن سػػياؽ كقريسػػة املديسػػة الػػ   ال َنوارهػػا يف الػػسص املسػػمارم املػػذكورة آن ػػان فإػػاف يسب ػػي قراءهتػػا ابلػػواك كلػػيط ابملػػيمب تف 

ث كي كاػا للمتلميػي لإػي ظميزهػا مػن سػياؽ -ـ / ك / ب  –)اتصػوات الشػ ويةالإاتو اتكػدم كػاف ال ظميػز ابلإتابػة بػٌن 
الإ ـ كالسماعي الشا ع كاملتداكؿ بػٌن السػاسب فػرف كػاف كػذلك فلعلاػا هػي  ذاهتػا الػ  جػاء ذكرهػا يف املصػادر السػراينيةب 

كلػػة اململوكيػػةب يف ـ بصػػي ة اكاسػػطوثب حيػػث هامجتاػػا بعػػ  جيػػوش الدُِٖٗحيػػث ذكرهػػا ابػػن العػػام يف حػػوادث سػػسة 
ب د الشاـ كمصر كاعتدت على أهلااب كحػدد ابػن العػام موقعاػا أبهنػا قبالػة بلػدة فػيع خػابور علػى الضػ ة اتخػرل لساػر 

ث كمػػػا كردت يف كتػػػاب أخبػػػار بطارقػػػة كرسػػػي املشػػػرؽ لعمػػػرك بػػػن مػػػخ الطًنهػػػاو ّّٗ. ص ُٔٓٗدجلػػػة اابػػػن العػػػام . 
 .ثُُِ.صُٖٔٗبصي ة اكاسطةث االطًنهاو.

 ب. القراي العربية: 
 العبيدية: -ُ

ـثب عسػدما ٓنػدث عػن ضمػٍن بػن ِٕٓهػػ/ ُّٓمن ضياع املوصلب ذكرها اتزدم يف اتريػخ املوصػل يف حػوادث سػسة ا
اُلرَّ بن يوسف االمػومب امػًن املوصػل كصػاحو قصػر املسميوشػة ابملوصػلب حيػث أسػتدرؾ: "ككانػ  ضػياعاي يف الايػة: رأس 

ـث لإسػا يسسػباا هػذي املػرة تحػد ُٕٔهػػ/ ُْٔكغًن ذلػك"ب كمػا جػاء ذكرهػا يف حػوادث سػسة ااتيل كالعبيدية ك اب كردا 
أعياف ااا يٌن كهو امد بن امساعيل بن علي بن عبدة بن العباسب كبعد اف ضمصى لسا ام كا يف داخل املوصل افسدؽب 

اب كردا كغػػػػػػػًنهن يعػػػػػػػرؼ ذلػػػػػػػك بػػػػػػػا"ب مػػػػػػػاـب مسػػػػػػػلدثب حيػػػػػػػث يسػػػػػػػتطرد قػػػػػػػا  ن: كابلايٌػػػػػػػة مػػػػػػػن الضػػػػػػػياع:  كالعبيديػػػػػػػة ك 
ث كيبػػدك اف االسػػرة اُلاكمػػة العباسػػية قػػد اسػػتول  يف هػػذي السػػسوات علػػى امػػ ؾ ُٕٗب ُٔٓ.ص ِ.جُٕٔٗااتزدم.

كرسػػػة االمػػػويٌن كانتميلػػػ  كآلػػػ  اأ ااػػػا يٌن الف هػػػذا العػػػاـ يػػػدخل يف كاليػػػة جع ػػػر ابػػػن أيب جع ػػػر املسصػػػور علػػػى املوصػػػل 
 كاعمااا.

اأ امػػ ؾ احػػد أعيػػاف السػػادة ااػػا يٌن كهػػو اامػػد بػػن امساعيػػل بػػن علػػي بػػن عبػػدة بػػن العبػػاسثب  اف إشػػارة اتزدم
كمساا ضياعا يف الاية الميريبة من املوصلب يػدفع الباحػث اأ البيػث عساػا يف املوضػع ا  ػرايف املعػركؼ بػػ اكادم إحليلػةثب 

يف كتابػػا اأشػػور املسػػيييةث يف معػػرض اعتميػػادي اف ذلػػك كهسػػا نميػػرأ نػػص للباحػػث االب جػػاف فٌييػػا الػػدكمسيإيب حيػػث يػػرد 
الوادم يضم يف احد مواقعا اآلاثرية الإىلًنة ديرا للراهباتب حيث نميرأ ما حال: "كهساؾ كعلى بضعة كيلوم ات عن دير مار 

سػػت لة علػػى نطػػاؽ ميفا يػػل كيف الساحيػػة ال ربيػػة مسػػا كمػػن موقػػع غػػًن بعيػػد عػػن هنػػر دجلػػة نشػػاهد جممعػػان مػػن االاثر املبعىلػػرة م
فػردم  كانػػ  كاأ كقػػ  قريػػو مواضػػع لتلميػع حاصػػل الرقػػي اك البطػػيخ الػػذم يستلػا اهػػا  املوصػػلب كاملوقػػع حاليػػا يعػػرؼ 
بػاسيد امدث نسبة اأ الشفصية املدفونة يف هذا املوقع كمبىن الضري  ن سا مدمران كانمياضان مبعىلرةب كيوجد حوؿ هذا الميا 

اب سة كالبميااي االاثرية املستشرة على مساحة كبًنة من هذي االراضي تعود اأ العصور االس مية بع  املساكن تعود لضيعة 
لإن حػخ االف مل يػتم ٓنديػد هويتاػا ابلضػب  املرت ػع االرضػي الواقػع يف ا اػة ا سوبيػة مػن املوقػع جلػو امسػا انتبػاهيب تنػا 
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هػذا التػل هػو لػدير نسػاء كػنَّ يعػرفن بػػابسات العاػدث"ب مث يعػود يسمى اتل العبيدات/العبداتث كيتسطرد قا  : "لعل بميااي 
الباحػث ليشػػإك يف ٔنرصمػا ذلػػك فيميػوؿ "أةػػن اف تسمييبػات آاثريػػة مسغمػػة اك حػخ مػػن خػ ؿ رفػػع ركػاـ الإسػػر املإومػػة يف 

بساايتب كما قد املوقعب ككفق خطة مساليةب لعل ذلك سيساعدن على العىلور على ما تبميى من ا دراف اتكىلر أشمية بٌن ال
نسػتطيع العىلػػور علػػى أاثر كسيسػة اذا مػػا كػػاف يوجػػد فيػا كسيسػػة يف اتصػػلب سػستأكد أيضػػا اذا مػػا كػػاف هػذا املبػػىن يعػػود لػػدير 

ثب كهػػو مػا يػػدفع الباحػث اأ احتماليػػة اف يإػوف هػػذا َُٕ-ََٕ.ص ِ. ج َُُِ" افييػا.-انتاػى االقتبػػاس -حمييميػي
اتزدم يف اترطمػا. كمػا ظمإػن كػذلك اف يرشػ  الباحػث اف يإػوف ديػر ملإػي سػاكا التل هو بميػااي تلػك الضػيعة الػ  ذكرهػا 

الذم كرد ذكري عسػد املػلرخ ايسػٌن العمػرم يف كتابػا امسيػة االدابء...ثبميولػا :ااانػا يميػع علػى دجلػة يف اعلػى مديسػة املوصػل 
كمار مسعاف ث الواقعة قرية حػاكم  كعلى مسافة فرسخ كنصف يف ذات الميرية كاملوقع االسرم املعركؼ ب اخربة السيد امد

  ثِْْ. ص َُٕٗااملديرية العامة لآلاثر كال اث . ْٖٔالإسيسة ابالستساد اأ االضبارة ذات الرقم 
مػػن قػػرل املوصػػل يف العصػػور العربيػػة االسػػ مية الوسػػيطةب جػػاء ذكرهػػا هبػػذي الصػػي ة كبصػػي ة أخػػرل هػػي  الَزرّااووة:-ٕ

.ص ِ.جُُٗٗاايقػوت اُلمػوم. صوروونك خرسوباداُلموم يف معرض حديىلػا عػن قريػة اذ يشًن الياا ايقوت االساعورةث 
شرككٌن أم: حصن سرجوف الىلػاو اآلشػورمث. قػا  ن: الزىرٌاعػة اكتسػمى رأس  -ث.الإلشارة اأ العاصمة اآلشورية دكرَُْ

يػػا الليسػوفرب كهػػي قػػرب ابعشػػيميا مػػن السػاعورث قريػػة شػػرقي املوصػػل كبػػًنة فياػا عػػٌن فػػٌوارة صمتمػػع مساػػا مػاء كىلػػًن يػػ اٌب اكػػذاث ف
ث. كضمتمػػل اف تتطػػابق مػػع قريػػة السػػاكرافب تف قريػػة السػػاكراف حاليػػا تميػػع ُُٓ.ص ُُٗٗاعمػػاؿ نيسػػول". اايقػػوت اُلمػػوم.

 قرب خورسبادب كما أف فياا جدكؿ ماء اشتارت با. 
  الميػػدل للموقػػع اسػػورينوراًفث فضػػ  عػػن أف الباحػػث يعتميػػد اف الصػػي ة احملليػػة اُلاليػػة انكرافث قػػد احت غػػ  ابلل ػػ

sūru mnurani  كالػػذم سػػبق للباحػػث اف حميميػػا ك ابميػػا مػػع هػػذي الميريػػة يف ا ركحتػػا للػػدكتورايب لإلشػػارة اأ هػػذا
املوضػػع اآلشػػورم الػػذم كرد ذكػػري يف قا مػػة معلميػػة ج رافيػػة للمميا عػػات االشػػورية عىلػػر علياػػا ضػػمن حمتػػوايت ريقيػػم مإتبػػة 

على  الزرّااة او النااورةنيباؿث يف تل قويسلق شرقي املوصل. كذمد صداي ابقيا حخ يف ل غ  اب –امللك االشورم اآشور 
الػذم رّنػا احػت   ابالسػم  مواء النوورانالتوا  اللذين رّنا حهرٌفا من الل غتٌن اتصليتٌنب اك حخ بعد عودة كاستعماؿ ل غة 

 ث ِِّ.ص َُُِالميدل. اا ميلي. 
 قبيصة:-ٖ

 رة نيسػػػػػػػػػػػػػولب ذكرهػػػػػػػػػػػػػا ايقػػػػػػػػػػػػػوت اُلمػػػػػػػػػػػػػوم ضػػػػػػػػػػػػػمن الميػػػػػػػػػػػػػرل اجملػػػػػػػػػػػػػاكرة لتػػػػػػػػػػػػػل التوبػػػػػػػػػػػػػةقريػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػرل كػػػػػػػػػػػػػو 
اتػل السػيب يػػونطث فميػاؿ عساػا: "أهنػػا مسسػوبة إأ رجػل امسػػا قبيصػة اابل ػت  مث الإسػػرثب مػن أعمػاؿ شػػرقي املوصػلب بيسامػػا 

 .ثُّٔ.صٓ.حُُٗٗمميدار فرسفٌن ا
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قريبة نسبيانب حيث شاع يف العاػد العىلمػاو كالذم ي حغا الباحث أف الل   قد حور قلي ن كاستياؿ إأ تسمية 
ثب تلػػك الميريػػة اجملػػاكرة لميريػػة تػػل السػػيب يػػونطب كيػػدخل يف نطاقاػػا كػػذلك مػػدخل سػػوؽ السػػيب يػػونط ْمووُبصُگاتخػػًن بصػػي ة ا

 كدكرة اُلماـ حاليان.
ق الػذكرب كيبدك أف الباحث كاآلاثرم املوصلي الدكتور امد قاسم ا معػة مل يطلػع علػى نػص ايقػوت اُلمػوم سػاب

كمادتا البلدانية إذ ذهو بتفري  ك كيل ذك  ابع تراسي حملي اقرب إأ الت سًن الشعيب ا ماهًنم اتسطورمب حيسما قاؿ 
مبص يف املوصلث: "أهنا مسسوبة إأ شفص عاش قبػل سػبعٌن  يف مدكنتا على ال يسبوؾ اس ل ؟ فعميب !ث عن اسوؽ 

ٍمبيصث تنػا كػاف قػد شػيد حمػ ن صػ ًنان كمتواضػعان للي قػة يتإػوف  ان اصاحل عامان كهو صاحل يونط عمرب ككاف يسمى أيض
ٍمبيصثب  من س سة جدراف من اللنب كمسميوؼ من جذكع الشلر كألواح املعدف قبالة اخلافب فأ ًلق عليا من يوماا اصاحل 

صػػ يتا يف  .علػػىَُِٗ.ا معػػةٍمػػبيص ٕنىلػػل جلسػػة الميرفصػػاء فأ لميػػ  عليا"!.ا مػػبىصى ّن ػػردي يف املإػػافب كل غػػة  تنػػا 
 ث -رقمي–ال يط بوؾ 

كلػػيط اػػذا التأكيػػل أصػػلهب كاُلمييميػػة الل ويػػة فيمػػا يعتميػػد الباحػػث هػػي مػػا تميػػدـ مػػن ٔنػػري  الباحػػث سػػالف الػػذكر 
 املعتمد على نص ايقوت اُلموم.

 بػين مػاـ مػن االزدب كذكػرهم اتزدم بميولػا: "كانػ  مسػازام يف مػن قػرل املوصػل كمسيػ  بػذلك نسػبة إأ احلَُميَمة:-ٗ
عيمػػاف كقػػدـ بعضػػام إأ املوصػػلب كإأ هػػلالء يستسػػو الشػػاعر اتشػػإل اُلمػػامي... كلبػػين مػػاـ ابملوصػػل ضػػيعة تعػػرؼ 

الرؤسػاء  ث كمػا ذكرهػا تومػا املرجػي يف كتابػاً ٓٗ.صِ.جُٕٔٗابُليمىيمىة كيضاؼ إلٌياا دير  ٌيونةب قريبػة مػن ابسػيق ا
 -ـَّٓاسميف بلدة السن ت: -يف معرض كسياؽ حديىلا عن العلا و كالإرامات ال  اج حاا الميديط مار نرسام 

يف ٔنليص كٓنرير شفص ملميى يف ب ر ميعطلة ببي  يف قرية اميىيمىاث اخلربةب بعد أف اس ؽ السرٌاؽ اموالا كألميويي يف غيابة 
ذ كاهن امسا "ق راين" ككاف هذا يميص قا  : " يف احدل الليرٌ  بيسما كس  أن ا يو حيث نميرأ: " كاف للطوابكم تلمي

ن مػػا يف مسػػزؿ الميػػديط اخلػػارجي كهػػو يف الػػداخلي اذ بػػا طمػػرج اإٌ  بسػػرعة كياػػزو كيػػوقغين قػػا    : كع مػػات االسػػى 
ػا" اخلربػة  ابدية على حمياي: "قيم ايبينب كخذ معك قلي  من اخلبز كجرة مػاء كحػب ن كمػاران  كاذهػو عػاج ن إأ قريػة " ميىيمى

كادخل البي  املادـ الواقع يف املوضع ال  وب كهساؾ ب ر ايبسة قد سمي  فياا رجل مسذ يومٌنب كقد ألميػاي فياػا السػرٌاؽ 
ر فاسػيبا كاصػػعدي كاسػػع ا ابخلبػػز كاملػػاء كضػعا علػػى الدابػػة كهلػػم بػػا إ َّ هاهسػا"ب فأجبػػ : امالػػين اي سػػيدم فأذهػػو فػػو 

 انب ج ال لرب تو اخشى أف ي قيين ضيٌر يف الطريق لي ن".
كأن اضػمن لػػك أبف اال ظمسػك ضػػرر اك  الغريو فأجػابين الميػديط: " اذهػػو عػاج ن اي ابػين قبػػل أف ظمػوت ذلػػك 

   سوء"ب فميم  كاسميا بإلمة الطوابكم كعمل  ّنا امرو باب كدخل  البي  املادـ حسو الع مات ال  اعطانيااب ككق
فوؽ الب رب كصي  فأجابين املسإود اُل  كهو ي ٌن فسيبتا كأصعدتا كاتي  با املديسة عسد ]الميديط مار نرسام[ كمإث 

mailto:الجمعة.السنة@.على
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لديػػػا إأ أف شػػػ ي مػػػن الشػػػٌلات كالشػػػدخات الػػػ  كانػػػ  قػػػد اصػػػابتا فمسيػػػا عطيػػػة كزٌكدي ابلصػػػ ة مث ا لميػػػا" ااملرجػػػيب 
 ث.ِْٕب صُٔٔٗ

د موقع هذي الميريةب ّنا فيام الباحث يوسف جرجيط ألطػوو يف ُنىلػا عػن كمل يتمإن احد من الباحىلٌن من ٓندي
 ث.ُِ. صََِٓريف املوصل الذم اكت ى فمي  ابيراد نص اتزدم سالف الذكر األطوو. 

ك سيسا على الواقع ا  رايفب كاستسادا اأ نص توما املرجي يف اع ي ظمإن للباحث ترشي  هذي الميرية مع املوقع 
كؼ بػػػ اتػػل كمميػػاة اغريٌػػوث الػػذم تميػػع ا  لػػا إأ الشػػماؿ الشػػرقي مػػن قريػػة غريٌػػوب كعلػػى يسػػار هنػػر الػػزاب االسػػرم املعػػر 

االسػػ ل كيطػػل علػػى حػػاكم الميريػػة مباشػػرة كيستشػػر علػػى سػػط  التػػل الميليػػل مػػن كسػػر ال فػػار الػػ  تعػػود إأ عصػػور مػػا قبػػل 
 ث.ِٕٕ.صَُٕٗاالس ـ كالعصر االس مي ااملديرية العامة لآلاثر كال اث.

كقد حاكؿ الباحث عبدالميادر عز الدين أف يبعد اصل تسمية املوقع احمللي اغريو اك إغريوث عن داللة تص ًن غريو كهو 
. َُِْمػػن كػػاف بعيػػدان عػػن ك سػػا اك ال أهػػل لػػاب بػػل ذهػػو إأ أنػػا صػػي ة كاسػػم مسػػتمد مػػن املػػاء كاغ افػػة الب ػػر كنميلػػا ا

 ث.ّٕٖص
ك ال ريػػو يف نػػص تومػػا املرجػػي املتميػػدـ الػػذم يبػػدك لصػػق أبسػػم تلػػك الميريػػة ااخلربػػةث كلإػػن االكىلػػر احتمػػاالن هػػو قصػػة ذلػػ

 كاشتار با ك  ى علياا كتسوسي بعد ذلك اسم اُليمىيمىة يف العصور ال حمية.
ـث   ّّٗق /  ُّٖمػػػن اعمػػػاؿ فػػػرج املوصػػػل يف جااهتػػػا ال ربيػػػة ذكرهػػػا ابػػػن االسػػػًن يف حػػػوادث سػػػسةا الشوووّحاجية: -٘

زعمػاء اخلػوارجب بعشػور تلػك السػسة فطالػو املسػلمٌن بزكػاة امػواامب كالسصػارل َنزيػة رؤكسػام  اابػن  حيث  الباػا بعػ 
ث ب كيف حميبة ما بعد ال زك امل و  كان  احدل حمطات الطريق بٌن املوصل كب د الشاـب َِِ.ص ٖ.جُٔٔٗاالسًن. 

نشػػػاث للميلميشػػػسدم مصػػػي ة بصػػػي ة علػػػى  ريػػػق تلع ػػػر كسػػػسلارب كقػػػد كردت يف كتػػػاب صػػػب  ااتعشػػػى يف صػػػساعة اال
ث  ِِّص .ْبجُِِٗالشلاجيةب حيث قاؿ : " املسافة من الشلاجية إأ تل اع ر مرحلة كاحدة "  االميلميشسدمب 

كيبػػػدك اهنػػػا مسسػػػوبة إأ كا ػػػل ابػػػن الشػػػياج االزدم املوصػػػلي الػػػذم كانػػػ  لػػػا قطػػػا ع كىلػػػًنة يف مسػػػا ق املوصػػػل يف حميبػػػة 
جػػػاامب اسػػػتسادان إأ الباحػػػث يوسػػػف جػػػرجيط ألطػػػوو الػػػذم مل يػػػتمإن مػػػن مطابميتاػػػا العباسػػػيٌن االكأ تنػػػا كػػػاف مػػػن ر 

ثب لإن الباحػث كاسػتسادان لصػدل االسػم الميػدل كالواقػع  ٖٖ. صََِٓكٓنمييمياا يف ُنىلا املستدرؾ من ريف املوصل ا 
املوصػل .كيف الميريػة موقػع اسػرم  ا  رايف للذهاب ملطابميتاا مع قرية السياجي اُلالية العا دة لساحية احمللبية جسوب غػريب

كمعلػن عػن اسريتاػا يف جريػدة  ُُِٔيدعى ا خربة السياجي ث مسللة ضػمن املواقػع اتسريػة يف العػراؽب رقػم االضػبارة 
 ) ِْْ. ص  َُٕٗااملديرية العامة لألاثر كال اث.  ُْٗٗكانوف االكؿ ِٗبتأريخ َُُٖالوقا ع العراقية ذم الرقم 

 العقيبة -ٙ
رهػػا يف رحلػػة ابػػن جبػػًن الإسػػاو االندلسػػيب حيػػث قػػاؿ بعػػد م ادرتػػا عيػػوف بلػػدة المييػػارة : " كأجػػزن تلػػك جػػاء ذك  

العيوف الميارية كنزلسا قػا لٌنب مث رحسػا كسػرن العشػيب كنزلسػا بميريػة تعػرؼ ابلعمييبػةب كمساػا تصػب  املوصػل إف شػاء ة فأسػريسا 
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اار من يـو الىل اثء الىلالث كالعشرين لص رب كاخلامط من يونيا " اابن مساا بعد نصف الليل ككصلسا املوصل عسذ ارت اع الس
ثب كهذي الميرية قريبة من املوصلب على مسًنة أقل من هنارب كمل يتمإن احد من ٓنمييق موضػعاا ب  ُّٖ.صََِّ. جبًن

ثب حيث يبدك أف صي تاا لإن الباحث ٕنإن من مطابميتاا استسادان لصدل االسم الميدل كالواقع ا  رايف مع قرية ا علبة 
الميدظمػػة قػػد ٓنػػورت مػػع الػػزمن كابػػدل  الميػػاؼ جيمػػانب كقريػػة علبػػة تميػػع اليػػـو ضػػمن نحيػػة المييػػارة كهبػػا أربعػػة مواقػػع أسريػػةب 

ب كمعلػػن عػػن َٓٓإحػػداها يػػدعى ا تػػل علبػػة ث مسػػلل يف سػػل ت اايػػأة العامػػة لػػآلاثر كالػػ اث بب ػػدادب رقػػم االضػػبارة 
ااملديريػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػآلاثر   ُِْٗشػػػػػػػػػػػباط ِّب بتػػػػػػػػػػػأريخُٗٗٗع العراقيػػػػػػػػػػػة ذم الػػػػػػػػػػػرقم أسريتاػػػػػػػػػػػا يف جريػػػػػػػػػػػدة الوقػػػػػػػػػػػا 

 ثِٖٕ.صَُٕٗكال اث.
 العوجاء: من قراي برية ادلوصت -ٚ

كرد ذكرهػػا عسػػد االزدم كقػػاؿ أهنػػا مػػن قػػرل بريػػة املوصػػلب كجػػاء ذكرهػػا يف معػػرض حديىلػػة عػػن حػػوادث  الشوواهد النصووي: 
تػػل بػػٌن بػػين سعلبػػة كبػػٌن بػػين أسػػامة ابلميػػرب مساػػا كمػػن قصػػر يػػدعى قصػػر ـ ثكفياػػا كقعػػ  حػػرب كق ُْٖهػػػ/  ُٗٗسػػسةا 

 ث ُٗٗ.ص ِ. جُٕٔٗعريو يف برية املوصل ااتزدم.
ب حيث تعرؼ بميرية االعوجػةث حيػث يبػدك اف   رأي يف ادلطابقة: كيبدك أف هذي الميرية قد احت غ  أمساا الميدل اأ اليـو

يعرؼ اخربة العوجةث كضممل أسم الميرية ن ساا العا دة لساحية الشورة جسوب  بميااي تلك الميرية تميـو على ا  ؿ موقع أسرم
 ث َِٓ. ص َُٕٗااملديرية العامة لآلاثر كال اث.  ُُْٗ-ُُ-َّبتأريخ  ُٔٔٗاملوصلب كٓنمل االضبارة رقم 

 ادلويلحة-ٛ
 نصيبٌن -كان  من حمطات الطريق الواصل بٌن املوصل

ـ ثحيػث يػذكر ُُْٖ /هػػ َٖٓابن جبًن الإساو اتندلسي حيث أجتاز هبا سػسةا  كرد ذكرها يف رحلةالشاهد النصي: 
االإسكث ٓن  جسر معميود اقسطرةث على كادو يسيدر فيا املاءب كذكر أف يف تلك الميريػة خػاف كبػًن جديػد ااخلػوينثب كيف 

قا  ن : "كأسريسا مساا كاصبيسا يـو  حمطات الطريق كلاا خانت كأنا ابت يف تلك الليلة يف تلك الميرية املذكورةب مث أستطرد
 ث.ُٖٔ.صََِّاتحد بميرية تعرؼ ابملويليةب كأسريسا مساا كبتسا بميرية كبًنة تعرؼ َنيٌداؿ اا حصن عتيق".اابن جبًن.

احث استسادان للواقع ا  رايف كمسار الرحلة كاالحت اظ السسيب للصي ة الميدظمة السم هذي الميرية بوسع الب  رأي يف ادلطابقة:
مطابميتاا مع ما تعرؼ هذي الميرية حاليػان ابسػم ااملػواحلثب كتتبػع لساحيػة الميػًنكاف ابلػي ث العا ػدة لميضػاء سػسلارب كيبػدك إهنػا 

 حافغ  على تسميتاا إأ يومسا هذا كفياا تل أسرم يعرؼ بػ اتل املواحلث. 
 احلرجية: من قراي ادلوصت-ٜ

اسػػتعلم مػػن أمسػػاء الػػب د كاملواضػػعث عسػػدما ٓنػػدث عػػن بػػين سعلبػػة بػػن  ذكرهػػا البإػػرم يف كتابػػاامعلم مػػاالشوواهد النصووي: 
مالك بن دكداف بن أسدب كهم بطن من قبيلة إايدب أهنم نزلوا املوصل كتإري  ؛ فلما ملك كسرل أنو شركافب بعث إليام 

اُلصسٌن ا املوصل كنيسػول ث   نسا من بإر بن كا ل مع ال رسب فازموا إايداب كن وهم إأ قرية يمياؿ اا اُلرجيةب بيساا كبٌن
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ب كسػػارت بمييػػتام إأ أرض ُِفرسػػفافاحوا  كػػمثب فػػالتميوا ابُلرجيػػةب كقتلػػ  إايد هسػػاؾ أشػػد قتػػلب كقبػػورهم هبػػا إأ اليػػـو
ب كبعضاا إأ مص " االبإرمب   ث.َُٕ.ص ُبجُُٓٗالرـك

ها اأ اسم رجل كاف ظملإاػا مػن اتمػراء مل تسع سا املصادر التارطمية عن أصل التسميةب أهي مسسوبة ك ًن  أصت الت مية :
أـ اأ أسم بطػن مػن الميبا ػل العربيػة الػ  اسػتو س  املوصػل كمصَّػرهتاب لإػن أاين يإػن مػن أمػرب فلعػل مػن احملتمػل أهنػا صػ ة 
  وبوغرافية للمسطمية فرف كان  كذلك فاي مشتمية من اُلىرىج: املإػاف الضػيق الإىلػًن الشػلر ك سيسػان علػى الواقػع ا  ػرايف
كبعد املسافة التميديرية عن مركز املوصل افرسفٌن / كبميااي كصدل االسػم الميػدلب بوسػع الباحػث ترشػيياا كمطابميتاػا مػع 

يٌيةث كقد كان  عامرة حخ عشريسيات الميرف العشرينب ككان  قبالتاا غابة من اتشلار الإىلي ة كهي ابلميػرب  خربة ااُلرٌا
-َُ-َّيف  ُّٕٔب جريػدة الوقػا ع العراقيػة ُُّْسيف كٓنمل رقم االضػبارة من خربة مودم اتسرية كالصًنموف البو 

 ث .ِّّ. ص َُٕٗب ااملديرية العامة لآلاثر كال اث. ُِٓٗ
 الزرقان-ٓٔ

كردى ذكرهػػا عسػػد أيب ال ػػرج اتصػػ ااو يف كتابػػا ااتغػػاوث كذكػػر: "أهنػػا كانػػ  مػػن أمػػ ؾ اُلػػٌر يوسػػف  الشوواهد النصووي: 
 ث يف أكاخر اُلميبة اتموية.ّٗص  .ُْٔٗ-ُٓٓٗ.ٌن ككاليام على املوصل" ااالص ااواتمومب عامل اتموي
إستسادان اأ الواقع ا  رايف كبميااي كصدل االسم الميدلب بوسعسا ترشي  اتل زريمييث الواقع يف قرية كسػر  رأي يف التحقيق: 

ث. حيث أف هذا املوقع َِٔ. ص  َُٕٗكال اث. حمراب ضمن نحية العياضية يف حمافغة نيسول ااملديرية العامة لآلاثر 
 . ََُٕيضم على سط  التل بميااي كخمل ات أسرية من العصور االس مية ضممل رقم االضبارة 

  تائج البحث 
 افض  هذي الدراسة عن مجلة من الستا  ب ظمإن أمجااا ابلسمياط االتية :

كاحػػػداث كمػػػدكنت الإتػػػاابت امللإيػػػة للملػػػوؾ  جػػػاء ذكػػػر تلػػػك الميػػػرل يف السصػػػوص املسػػػماريةب يف معػػػرض كقػػػا ع -ُ
 ؽ.ـ. ُِٔ-ُُٗاتشوريٌن من العصر االشورم اُلديث 

 مل  بع  تلك الميرل صيغ سراينية كعربية -ِ
إف عوامل تسمية بع  تلك الميرل استمدت أصواا كمسشأها من عساصػر نباتيػة اك مػن أمسػاء شفصػية كاعػ ـب اك  -ّ

 لعساصر الطبيعة. مجاداتب اك  وبوغرافيةب اك حإاية صوت
 احت غ  بع  تلك الميرل أبمسا اا االصلية الميدظمة اك بصيغ نسبية من صدل كبميااي تلك التسميات. -ْ
 مىلل  بع  تلك الميرل حمطات  رؽ كاس احة للميوافل بٌن مراكز ْنارية مامةب -ٓ
ل مراكػػز اتُنػػاث مجيػػع تلػػك الميػػرل هػػي مػػن اكتشػػافات الباحػػث كٓنمييمياتػػا ك الػػ  كانػػ  تعػػد جماولػػة املوقػػع مػػن قبػػ -ٔ

 االكادظمية كالإارتوكرافية كالباحىلٌن من ذكم الع قة اب  رافية التارطمية
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 توثيق قائمة ادلصادر وادلراجع ابللغة العربية
 ث . الإامل يف التاريخ . ابًنكت : دار صادرثُٔٔٗابن االسًن : عز الدين ا زرم . ا -ُ
. ٓنمييق : علي حبيبة . االمياهرة : اجمللط  ِريخ املوصل . جث. اتُٕٔٗاالزدم : ابو زكراي يزيد بن دمحم . ا -ِ

  سة احياء ال اث االس ميث–االعلى للشلكف االس مية 
 ث . االغاو . ابًنكت: دار الىلميافة ثُْٔٗ-ُٓٓٗاتص ااو : ابو ال رج اُلسٌن . ا -ّ
االمياهرة . اء الب د كاملواضع ث. معلم ما استعلم من امسُُٓٗالبإرم : ابو عبيد عبدة بن عبد العزيز . ا -ْ

 :مطبعة  سة التأليف كال مجة كالسشرث
 ث .قاموس الل ة االكدية العربية .اأبو ةيب : هي ة أبو ةيب للىلميافة كال اثثََُِا بورم : علي ايسٌن . ا -ٓ
دار الإتو ث . رحلة ابن جبًن . ابًنكت : ََِّابن جبًن : أيب اُلسٌن دمحم بن امد الإساو االندلسي . ا -ٔ

 العلميةث
 .-رقمي–ث . دراسة علي ص يتا يف ال يط بوؾ ٍمبيص ي ث . سال  فأجب  اقريةَُِٗا. ا معة : امد قاسم  -ٕ
 ث .املعارؼ ا  رافية عسد العراقيٌن الميدماء . ادهوؾ : دار املشرؽ الىلميافيةثَُُِا ميلي : عامر عبدة .ا -ٖ
واقػػػع ا  رافيػػػة ملسطميػػػة  عميػػػرة كحميطاػػػا يف ضػػػوء املصػػػادر املسػػػمارية ث . بعػػػ  املَُِٕا ميلػػػي : عػػػامر عبػػػدة .ا -ٗ

 ث .اب داد : املديرية العامة لآلاثر كال اثثّٔابلعصور االشورية . جملة سومر .اجمللدا
ث  يف ضوء ḫabḫuث .دراسة ج رافية كٓنمييميات بلدانية يف مميا عة خىبخي اََِِا ميلي : عامر عبدة .ا -َُ

 .اكلية االاثر :جامعة املوصلث . ٓ. جملة ااثر الرافدين اجمللد  املصادر االشورية
 ث وصل : ابن االسًن للطباعة كالسشرث . تلوؿ الباج . نشرة اشور . العدد االكؿ. ااملُٗٗٗا ميلي : دمحم علاج . ا -ُُ
. العدد اخلاص هبي ة ث . ةاهرة االبداؿ يف الل ات السامية . جملة اجملمع العلمي العراقي ََِْحداد : بسيامٌن . ا -ُِ

 . اب داد : اجملمع العلمي العراقيث َِالل ة السراينية . م  
 ث .معلم بيث بيتا اكتاب البي ث . ادهوؾ : دار املشرؽ الىلميافية ث .ََُِحداد : بسيامٌن . ا -ُّ
ار الإتو ث . العا ل اُلا  كاملرخص ال ا  .ٓنمييق: كالم هونرابخ اكيسبادف : دُٓٓٗاُللي : ص ي الدين . ا -ُْ

 كالواث قث 
 ابن حوقل . ابو المياسم دمحم السصييب . اد.تث . صورة االرض . ابًنكت : دار كمإتبة اُلياة ث -ُٓ
ث . مدف قدظمة كمواقع اسرية دراسة يف ا  رافية التارطمية للعراؽ الشما  خ ؿ العصور ََِٗحسوف : ن ل . ا -ُٔ

 .ادمشق : دار الزمافث ُاالشورية .ط
كوردم .ا   –عريب  زێرێقاموس سپ –زێرێث . فا رها نگا سپَُِٔأمٌن . ادكسإي : دمحم  -ُٕ

 ث matrisتركيا : - زێرێسپ
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 ث . االبداؿ يف ضوء الل ات السامية . ابًنكت : جامعة بًنكت العربيةثَُٖٗرُني : كماؿ . ا -ُٖ
عرب . ااي ة العلمية سلل أمساء ال-ث . موسوعة السلطاف قابوس المساء العربََِٖابن الزبًن : دمحماإشراؼث . ا -ُٗ

: السيد دمحم بدكم ب ع ء الدين ه ؿ . فاركؽ شوشة ك حممود فامي حلازم . امسمي  : جامعة السلطاف 
 قابوسث .

ث . الت ًن التارطمي ل صوات يف الل ة العربية كالل ات السامية . جملة جامعة تشرين ََِٗالزعيب : امسة صاحل . ا -َِ
 . ادمشق : جامعة تشرين ث  ُّ للبيوث كالدراسات العلمية . م

. اجامعة املوصل : دار الإتو للطباعة  ُاالشورية ث . ط –ث . الل ة االكدية االبابلية ُُٗٗسليماف : عامر . ا -ُِ
 كالسشرث

 ث.تسمييبات عراقية يف حوض سد مإيوؿ . اهايدلبًنؾ: د.م  ث ََُِشاكر : برهاف . ا -ِِ
آلرامية يف اشور دراسة مميارنة . رسالة ماجستًن غًن مسشورة ث . امساء املدف اُٗٗٗصام : ركاء خالد . ا -ِّ

 .اب داد: جامعة ب دادث
 ث . خط  مديسة املوصل . ااملوصل : مطبعة اـ الربيعٌن ث ُّٓٗالصويف : أمد . ا -ِْ
 ُث .قرل ريف  املوصل مستدرؾ على معلم البلداف . جملة املورد . العدد ََِٓالطوو : يوسف جرجيط .ا -ِٓ

 اب داد : دار الشلكف الىلميافية العامة ث. ُّالسسة 
ث . حديىلة املوصل ك أ رافاا يف العصور االس مية : دراسة ٓنليلية يف املعامل َُِْالطوو : يوسف جرجيط .ا -ِٔ

 .ُْْ-ّٖٓب ص ص.  ُب العدد ُّالعمرانية ك التارطمية. جملة أُناث كلية ال بية اتساسية . اجمللد 
ـث . اخبار فطاركة كرسي املشرؽ من كتاب اجملدؿ . اعادت  بعا ابالكفس  ُٖٔٗاالطًنهاو : عمرك بن مخ . -ِٕ

 اب داد: مإتبة املىلىنث عن  بعة ركما .
 ث . اتريخ الزماف . ابًنكت : دار املشرؽثُٔٓٗابن العام :أبو ال رج غري وريوس امللطي .ا -ِٖ
ا كمعساها . ااربيل : هيد الين للطباعة ث . حواضر الشرقاط كقراها بٌن ل غاَُِْعز الدين : عبد الميادر . ا -ِٗ

 كالسشرث
ث . مسية االدابء يف اتريخ املوصل اُلدابء . ٓنمييق: سعيد الديوي جي . َُِّالعمرم : ايسٌن بن خًن ة . ا -َّ

 ابًنكت : الدار العربية للموسوعاتث.
قيق : يوسف توما . اب داد : ث . اشور املسييية . ترمجة : نفع توسا . مراجعة كتدَُُِفييا : جاف موريط . ا -ُّ

 مسشورات جملة ال إر املسيييث .
ث . صب  االعشا يف صساعة االنشا . االمياهرة : دار الإتو ُِِٗالميلميشسدم : شااب الدين امد بن علي . ا -ِّ

 املصريةث
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نطبعة دير  ث . ذخًنة االذهاف يف تواريخ املشارقة كامل اربة السرايف . ااملوصل :َُٓٗالإلداو : بطرس نصرم . ا -ّّ
 االابء الدكمسيإاف ث 

ث . اتريػػخ يوسػػف بوسػػسااي . ٓنمييػػق : حػػونف جػػوالغ . اب ػػداد ؾ مطبعػػة اكفسػػي  ُْٖٗابػػن كلػػدكف : يوحسػػا . ا -ّْ
 املشرؽث 

 ث. ااملوصل : املطبعة العصرية ُط ث . كتاب الرؤساء . عربا ككضع حواشيا: ألبًن أبون .ُٔٔٗاملرجي : توما . ا -ّٓ
 ث . قاموس املطراف أكجٌن مسا . ابًنكت : مسشورات مركز اببلث ُٕٔٗ. ا مسا : يعميوب أكجٌن -ّٔ
 ث . املواقع االسرية يف العراؽ . اب داد : دكف دار نشرثَُٕٗاملديرية العامة لآلاثر كال اث . ا -ّٕ
ـث . املشػػػ ؾ كضػػػعا كامل ػػػ ؽ صػػػميعا . ٓنمييػػػق / فرديسانػػػػد ُْٖٔايقػػػوت اُلمػػػوم : شػػػااب الػػػدين ايب عبػػػدة . ا -ّٖ

 يستس لد . اجوتسلن : ط.املانياثك 
ـث .معلػػػم البلػػداف . ٓنمييػػػق : فريػػد عبػػػد العزيػػز ا سػػػدم . َُٗٗايقػػوت اُلمػػػوم : شػػااب الػػػدين ايب عبػػدة . ا -ّٗ

 ابًنكت : دار الإتو العلميةث
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 خريطة تظهر ادلواقع االثرية دلنطقة الدراسة
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 ( للمواقع االثرية دلنطقة الدراسة GPSقائمة بنظام االسقاط اجلغرايف ابإلحداثيات ادلكا ية )

 Decimal Degreeبنظام 
y x Name 

35.201071 43.379349 Khirbat Al -Musahhaq 

35.23616453 43.41433838 Near Upper Zab site 

35.27644017 43.38639244 Humaimia 

35.27989378 43.37237589 Ba'aqqa 

35.350365 43.447354 Tell Merdi 

35.552138 43.653066 Gird Khirbat Kalikhah 

35.630936 43.230037 Khirbat Maqbrat Afra 

35.778169 43.167263 Khirbat 'ijbah 

35.892075 43.357721 Mawq' Shikhir 

35.939139 43.344959 Khirbat Duezat uliah / Mutant-ar 

35.972929 43.031666 Khirbat Al 'ojah 

36.111021 43.281819 Khirbat Juhainah / Al-chibrita 

36.152108 43.529355 Khirbat Al - Hoosh 

36.169195 43.537645 Khirbat Wadi Al- Sufa / Wardak 

36.26629 43.375261 Khirbat Bashmony 

36.285874 42.939378 Khirbat Al Sahhaji 

36.291145 43.162285 Khirbat Al- Harragiyah 

36.320894 42.36793 Khirbat Izreeqi 

36.320894 42.36793 Khirbat Basitki 

36.349935 43.160524 Mawqi' Gumbus 

36.37633 43.051178 Khirbat Al- abdat 

36.479584 42.770281 Khirbat Halabya 

36.540759 43.23726 Tell Al  Sat/Al-Nawaran 

36.603547 43.279247 Khirbat Maqbrat Nargazliya 

36.803352 43.725712 Khirbat Shirmin 

36.922991 43.289754 Khirbat Dahlenawi 

37.196583 42.821289 Darkar/ Bagulat 

37.291236 42.761265 Parakh 
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 ملخص البحث:
واضتضارة  من األساتذة الرواد يف جامعة اظتوصل، يف ختصص التاريخ ،يعد األستاذ اظتتمرس الدكتور طو خضر عبيد       

بلغت مؤلفاتو  إذتاريخ البيزنطي، ولو بصمات واضحة يف الدراسات اإلسالمية والبيزنطية، العربية اإلسالمية، فضال عن ال
ْتثا، وفضال عن ستسُت  كتااب، ومن البحوث والدراسات التارخيية العلمية اظتنشورة زىاء  عشرثالثة  من الكتب اظتنشورة

العصر العباسي، وقد جاء كتابو األخَت )دراسات عن  خاللالسيما يف  ،ذلك فقد اىتم بدراسة اتريخ مدينة اظتوصل
 .اظتوصل يف العصر العباسي( ليؤكد حبو وانتماءه واعتزازه مبدينة اظتوصل

كتاب )دراسات عن من خالل   ،دكتور طو خضر عبيدلل اظتنهج التارخييالضوء على  تسليطيسعى البحث اىل        
 .اظتوصل يف العصر العباسي(

 التارخيي، اظتوصل، العباسي، ابن جبَت. اظتنهجالكلمات اظتفتاحية: طو خضر عبيد، 
Abstract 
          Professor Emeritus Dr. Taha Khudor Obaid of is regarded as one of 

Pioneer Professors at the University of Mosul.  He is specialized in     

History  and  Islamic Arab civilization in addition to  Byzantine history. He 

has clear fingerprints in Byzantine and Islamic studies.   His published 

books amount  (13) books. He also published about 50 researches.  Further, 

he is interested   in the  history of Mosul City, particularly in the during of 

the Abbasid Period. His last book (Studies on Mosul in Abbasid era)  

confirms his Love and affiliation to the city of Mosul. 

        The paper aims to shed light on his historical method, focusing on 

Studies on Mosul in the Abbasid era 
Keywords: Taha kh. Obaid, Methodology Historical , Mosul, Abbasid, Ibn 

Jubayr.  
 ادلقدمة:

اسة التاريخ اإلسالمي بصورة عامة، واتريخ اضتضارة العربية اإلسالمية بصورة خاصة، الكثَت واظتتميز يف در عبيد قدم      
عن التاريخ اضتضاري واالقتصادي للموصل،  كتبها اليت ثوو ْتوكان ظتدينة اظتوصل نصيب لدى الدكتور عبيد يف دراساتو و 

 .وقد رتعها يف كتاب )دراسات عن اظتوصل يف العصر العباسي(
، ومعرفة أىم الكتاب اظتنهج التارخيي الذي اعتمده عبيد يف دراسة وتدوينعلى  ،الضوء ث اىل تسليطيهدف البح      

 اظتصادر اليت رجع إليها الستقاء معلوماتو عن موضوعات الكتاب.
قدمنا إذ قدم احملور األول سَتة اظتؤلف يف سطور، أما احملور الثاين ف ستة ػتاور ومقدمة وخادتة، وقد تضمن البحث      

من حيث فصولو ومضموهنا، فيما تطرق احملور الثالث اىل السمات اطتاصة ابلكتاب، وما مت طرحو لكتاب، اب فيو تعريفا
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ومعاصتتو فيو، يف حُت كرس احملور الرابع لتوضيح اظتنهج التارخيي الذي اتبعو اظتؤلف يف الكتاب، وجاء احملور اطتامس لبيان 
الكتاب، ويف احملور السادس واألخَت قمنا بعرض آراء أبرز اظتؤرخُت والباحثُت اظتعاصرين أبرز اظتصادر اليت اعتمدت يف 

 حول اظتنهج التارخيي الذي اتبعو عبيد يف دراساتو وتدوينو.
مثل كتاب )اتريخ  اعتمدت الدراسة على عدد من اظتصادر واظتراجع، واليت نلحظها يف اعتوامش وقائمة اظتصادر،     

م(، وكتاب )صورة األرض(، أليب القاسم بن حوقل النصييب )ت: ٥٣٩ه/٣٣٣يد بن دمحم األزدي )ت: اظتوصل(، ليز 
فضال عن اظتقابالت الشخصية اليت  م(،١١١٣ه/٦١٣ه/ وكتاب )رحلة ابن جبَت(، حملمد بن ازتد بن جبَت )ت: ٣٦٣

 يُت من اظتؤرخُت والباحثُت اظتعاصرين لو.أجراىا الباحث مع األستاذ الدكتور طو خضر عبيد، وعدد من األساتذة األكاددي
 ويف اطتتام أسأل هللا جل يف عاله أن أكون قد وفقت يف تقدمي ىذه الدراسة، ومن هللا التوفيق.     
 : ادلؤلف يف سطور:أوال

دراستو  م، وأكمل١٥٩٩يف مدينة اظتوصل عام  ،ولد األستاذ اظتتمرس الدكتور طو خضر عبيد صاحل العبيد اظتتيويت       
االبتدائية واظتتوسطة واإلعدادية فيها، مث التحق بعدىا بكلية الًتبية ّتامعة اظتوصل، ليكمل دراستو يف قسم التاريخ لنيل 

 (١٦٣ ، ص١١١١. )العالف، شهادة البكالوريوس
ػتافظة نينوى، مث  م، على مالك اثنوية سنجار للبنُت التابعة ظتديرية تربية١٥٩١عُت عبيد مدرسا بعد خترجو عام       

م على فرصة إلكمال دراستو العليا خارج العراق، حيث جاءت اظتوافقة على ابتعاثو اىل ١٥٩٣حصل بعدىا ويف عام 
جامعة أثينا يف اليوانن، انل عبيد خالعتا شهادة الدبلوم العايل يف اللغة اليواننية، وشهادة الدكتوراه يف التاريخ العباسي من 

 (١١١١أذار  ٩. )عبيد، مقابلة شخصية، آنفااصتامعة اظتذكورة 
الواقع يف مركز قضاء  ،م حامال شهاداتو، فالتحق للتدريس يف معهد إعداد اظتعلمات١٥٩٩عاد عبيد اىل العراق عام       

زارة نقل عبيد خدماتو الوظيفية من وزارة الًتبية اىل و  ،م١٥٥٣اظتوصل، وليشغل رئيس قسم االجتماعيات فيو، مث ويف عام 
التعليم العايل والبحث العلمي، ليلتحق ابلتدريس يف القسم الذي خترج منو، أال وىو قسم التاريخ يف كلية الًتبية ّتامعة 

 (١١١١آذار  ٩اظتوصل. )عبيد، مقابلة شخصية 
مركز دراسات  العديد من اظتناصب العلمية والبحثية واالستشارية يف جامعة اظتوصل، فهو أستاذ متفرغ يف عبيد شغل      

م، كذلك رائستو وعضويتو للعديد من اللجان العلمية وصتان الًتقيات ١١١٣_١٥٥٩اظتوصل ّتامعة اظتوصل من عام 
، ١١١١)العالف،  ، ومنها كلية العلوم اإلسالمية، وكلية العلوم السياسية.العلمية يف عدد من الكليات يف جامعة اظتوصل

 (١٦٩ ص
من طلبة الدراسات العليا يف التاريخ اإلسالمي، يف قسم التاريخ بكلية الًتبية للعلوم  أشرف عبيد على العديد      

أصبح أستاذا مساعدا  كما ترأس العديد من اللجان اطتاصة مبناقشة طلبة الدراسات العليا، إذ  اإلنسانية ّتامعة اظتوصل،
اللغة  عبيد جييدو  م،١١١١اذ متمرس عام كما حصل على لقب استم،  ١١١١م، مث انل مرتبة األستاذية عام ١٥٥٣عام 

وىو مستمر يف عطائو  اإلنكليزية، واللغة اليواننية فهو حيمل شهادة الدبلوم العايل فيها، فضال عن اللغة األم العربية.
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 أذار ٩)عبيد، مقابلة شخصية،  العلمي واظتعريف حىت وقتنا اضتاضر، بكلية الًتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة اظتوصل.
١١١١) 
 ساىم عبيد برفد اظتكتبة التارخيية العربية اإلسالمية بعدد من الكتب اظتنشورة، وىي كالتايل:      

_ تنظيمات اصتيش البيزنطي من القرن الثامن اىل اضتادي عشر اظتيالدي، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: ١
 م(.١١١٩

ضاري حىت القرن الرابع للهجرة، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: _ من بغداد اىل القسطنطينية، االتصال والتأثَت اضت١
 م(.١١١٦

 م(.١١١٣_ دراسات يف اظتدن العربية اإلسالمية "اطتدمات العامة "، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: ٣
 م(.١١١٩_ دراسات يف التاريخ االقتصادي العريب اإلسالمي، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: ٣
 م(.١١١١وحدة والتنوع يف اضتضارة العربية اإلسالمية بُت االتصال والتأثَت، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: _ ال٩
 م(.١١١١_ اتريخ الدولة البيزنطية، والصادر عن دار الفكر )عمان: ٦
 م(.١١١١)بَتوت: _ اضتضارة العربية اإلسالمية، الوحدة التنوع االتصال التأثَت، والصادر عن دار الكتب العلمية ٣
م األسباب والنتائج رؤية جديدة، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: ٩٣٩ه/١١٣_ فتح اطتليفة اظتعتصم ابهلل لعمورية ٩

 م(.١١١١
 م(.١١١٣_ اظتدينة اإلسالمية اترخيها وختطيطها وعوامل ازدىارىا واؿتطاطها، والصادر عن دار الفكر )عمان: ٥

ة يف اظتشرق العريب اإلسالمي، من القرن األول _الثامن للهجرة/السابع _الرابع عشر للميالد، _ اتريخ اضتمامات العام١١
 .م(١١١٥والصادر عن دار نون )اظتوصل: 

_ اظتاء يف اظتعارك واضتروب يف اظتشرق العريب واإلسالمي حىت القرن السادس للهجرة/الثاين عشر للميالد، والصادر عن ١١
 (.م١١١٥دار نون )اظتوصل: 

_ العرب اظتسلمون يف مؤلفات أابطرة بيزنطة ليو السادس وابنو قسطنطُت السابع، والصادر عن دار نون )اظتوصل: ١١
 م(.١١١١

م(. )تتوافر ىذه الكتب يف ١١١١_ دراسات عن اظتوصل يف العصر العباسي، والصادر عن دار نون )اظتوصل: ١٣
لوم اإلنسانية، جامعة اظتوصل، كذلك يف اظتكتبة الشخصية للدكتور طو خضر اظتكتبات العامة، ومنها مكتبة كلية الًتبية للع

 عبيد(
وظتؤرخنا ما يزيد عن اطتمسُت ْتثا منشورا وغَت منشور يف اتريخ اضتضارة العربية اإلسالمية، واتريخ العالقات العربية       

لعلمية اليت عقدت داخل العراق وخارجو، ونذكر اإلسالمية البيزنطية، حيث شارك هبذه البحوث يف اظتؤدترات والندوات ا
 منها على سبيل اظتثال ال اضتصر:
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ه، غتلة الًتبية والعلم، العدد السادس ٣٣٩_١١٣: معاملة الدولة البيزنطية لألسرى العرب اظتسلمُت وػتاوالت توطينهم ١
 م(.١٥٥٣عشر )جامعة اظتوصل: 

ة الصحايب اصتليل خالد بن الوليد، منشورات جامعة البعث، )زتص: : التعبئة اطتالدية يف الَتموك، ضمن أعمال ندو ١
 م(.١٥٥٥

: قربص بُت العرب اظتسلمُت والبيزنطيُت حىت منتصف القرن الثالث عشر اظتيالدي، غتلة آداب الرافدين، العدد الثاين ٣
 م(.١٥٥٥والثالثون )جامعة اظتوصل: 

 م(.١١١١مية، غتلة دراسات اترخيية، العدد الثاين عشر )بغداد: : واقع الثروة اطتشبية يف الدولة العربية اإلسال٣
 م(.١١١١: جتارة العرب اظتسلمُت اىل طرابزندة البيزنطية، غتلة اظتورد، اجمللد الثالثون، العدد الرابع، )بغداد: ٩
وصل، )اظتوصل: : سياسة العباسيُت يف تعيُت والة اظتوصل، غتلة أوراق موصلية، العدد الثالث، مركز دراسات اظت٦

 م(.١١١١
: حتصُت اظتدن الثغرية يف العصر العباسي األول، غتلة اْتاث الَتموك، اجمللد الثامن عشر، العدد األول )األردن: ٣

 م(.١١١١
 م(.١١١٩: اظتراسالت واعتدااي بُت العباسيُت والبيزنطيُت، غتلة جامعة مؤتة، اجمللد العشرون، العدد السادس )األردن: ٩
 م(.١١١٦ابر يف الدولة العربية اإلسالمية )اظتشرق(، غتلة العرب، العدد التاسع والعاشر )الرايض: : اآل٥

 م(.١١١١: طرائق فكاك األسرى اظتسلمُت من الصليبيُت، غتلة آفاق الثقافة والًتاث، العدد السادس والسبعون )ديب: ١١
 لتتا::اب التعريف: اثنيا

الدكتور طو خضر عبيد اليت نشرت حديثا، وقد صدر الكتاب عن دار نون للطباعة من مؤلفات األستاذ اظتتمرس       
( صفحة، وقد اشتمل الكتاب على ١١٦وعدد صفحاتو ) الصغَتم(، وىو من اضتجم ١١١١والنشر والتوزيع )اظتوصل: 

ة اظتوصل، واليت توزعت اليت اختصت بتاريخ مدين ،مقدمة وأربعة فصول، وىو عبارة عن بعض الدراسات التارخيية اظتتميزة
 إذ غطت اصتوانب السياسية واالقتصادية واضتضارية والعلمية، اليت عاشتها اظتوصل يف ذلك العصر.  على فصول الكتاب،

افتتح اظتؤلف كتابو بقولو: ))اظتوصل اظتدينة واإلقليم الذي سجل عالمة ؽتيزة يف التاريخ العريب اإلسالمي، ازدىارا       
 (٩، ص١١١١ ا مشرفا((. )عبيد،وفضيلة واترخي

بُت عبيد بعدىا يف مقدمة الكتاب أمهية الدراسات اليت طرحها وعاصتها يف كتابو، حيث تناولت حقبة مهمة من        
م(، فقد عال شأن اظتوصل يف ذلك ١١٩٩_٣٣٥ه/٦٩٦_١٣١الدولة العباسية ) عصراتريخ مدينة اظتوصل، أال وىي 

تسعت اظتدينة وتطورت سياسيا واقتصاداي وعلميا، وذلك بفضل ما أسهم بو أىل اظتوصل العصر من رتيع النواحي، فا
 (٣، ص١١١١ورجاالهتا وعلمائها من أجل تطويرىا وازدىارىا يف تلك الفًتة. )عبيد، 

ة، اليت كما بُت عبيد أن اعتدف من ىذا الكتاب، جاء لإلسهام بتقدمي ما ديكن تقدديو من عطاء عتذه اظتدينة الفاضل      
 (١١، ص١١١١أعتز هبا ظتا قدمتو يل من صنيع اطتَت واالطالع على اترخيها اظتتألق. )عبيد، 
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من الكتاب سياسة العباسيُت يف تعيُت والة اظتوصل يف العصر العباسي األول  الفصل األولتناول       
يف هناية السنة األخَتة من حكم  م(، وبدأ عبيد حديثو عن أمهية اظتوصل والدور الذي لعبتو٩٣١_٣٣٥ه/١١٣_١٣١)

م، لقد كان للموصل دورا مهما يف تثبيت اضتكم العباسي، السيما وأن ٣٣٥ه/١٣١األمويُت عتا وبداية حكم العباسيُت 
األمويُت  ىزديةمعركة الزاب، وىي اظتوقعة اليت جرت قرب اظتوصل بُت األمويُت والعباسيُت يف تلك السنة، وكان من نتائجها 

 :(،  فقد أغلقت اظتوصل أبواهبا بوجو مروان بن دمحم )ت٣٣١/ص٣، ج١٥٦٩الدولة العباسية )الطربي، وقيام 
،  م(٣٣٣ه/١١١)ت:  يعرف ابصتعدي نسبة اىل مؤدبو جعد بن درىمالذي كان م( آخر خليفة أموي، ٣٣٥ه/١٣١

، ومن مث فتح أبواب اظتوصل أمام (٣٣/ص٦، ج١٥٥٦كان شجاعا داىية، رزينا، انتهت خالفة بٍت أمية مبقتلو )الذىيب، 
م( وأتييدىم وإظهار الوالء عتم ولبس السواد، وىو شعار العباسيُت، بل ٣٦٣ه/١٣٣قائد العباسيُت عبدهللا بن علي )ت 

 (١٦_١٣، ص ١١١١قد شارك بعض رجال اظتوصل وفرساهنا يف تعقب مروان بن دمحم بعد فراره من اظتعركة. )عبيد، 
بعدىا مسألة إدارة اظتوصل وسياسة اطتلفاء العباسيُت يف اختيار وتعيُت والهتا، فقد طبقت الدولة مث انقش عبيد       

العباسية معايَت يف اختيار وتعيُت والهتا على األقاليم التابعة عتا، واليت كانت اظتوصل من ضمنها، فقد حرصت على اختيار 
صحاب الكفاءة يف اإلدارة من الشخصيات السياسية والعسكرية الوالة من أفراد البيت العباسي أوال، أو من القادة وأ

اظتعروفة واظتقربة من اطتليفة واظتوالُت لو، أو من زعماء وأفراد القبائل الكبَتة واظتتنفذة يف اظتنطقة، وذلك لضمان الوالء عتم 
 (٣٣_١٦، ص ١١١١ من ىذه األقاليم وعدم القيام أبي دترد أو خروج على اضتكم العباسي. )عبيد،

 تطورتلك اضتقبة، من خالل  يف ليعاجل الواقع االقتصادي الذي عاشتو مدينة اظتوصل الفصل الثاينيف حُت جاء       
والتوسع الذي حدث يف أسواقها، حيث  م(،٩٣١_٣٣٥ه/١١٣_١٣١أسواق اظتوصل يف العصر العباسي للمدة من )

تعيشها اظتوصل يف ذلك العصر، مث بُت موضحا أسواق اظتوصل تناول عبيد االوضاع السياسية واالقتصادية اليت كانت 
والتطور والتوسع واالزدىار الذي شهدتو، وأسباب ذلك النشاط االقتصادي، لقد اشتهرت أسواق اظتوصل ابلتخصص يف 

كثَت بيع السلع والبضائع، فكان كل سوق يضم نوعا معينا من اظتهن واضترف والسلع اظتعروضة فيو، وىي بذلك سبقت ال
من اظتدن العربية اإلسالمية األخرى يف ىذا اجملال، وعرفت اظتوصل كذلك أبهنا رخيصة األسعار، حىت جذبت الناس 
 للسكن واإلقامة فيها، وذلك بسبب كثرة سكاهنا، ووفرة منتوجاهتا وتنوعها، كذلك انتشرت يف اظتوصل الفنادق واطتاانت،

(، حيث عدت من اظتعامل ١٣١، ص ١١١٣لقوافل من الغرابء )نبهان، رتع خان وتعٍت منزل اظتسافرين وا اطتاانت
مثل سوق اضتشيش القدمي، وسوق الطعام، وسوق  العمرانية والتجارية للمدينة، فقد ارتبط ظهورىا مع وجود األسواق،

دان اجملاورة، ؽتا ساىم يف وأن تكون قريبة منها، إلقامة التجار واظتتبضعُت واظتسافرين القادمُت من األقاليم والبل األربعاء،
 (٦٦_٣٣، ص ١١١١زايدة النمو والتطور االقتصادي ظتدينة اظتوصل آنذاك. )عبيد، 

 م( عن اظتوصل،١١١٣ه/٦١٣اىل معلومات الرحالة ابن جبَت البلنسي،  األندلسي )ت  الفصل الثالث وتطرق      
، ١٥٣٣برية ْترية شرقي قرطبة، )ايقوت، وبلنسية من مدن األندلس اظتشهورة، وىي مدينة  دراسة حتليلية،

( واليت دوهنا يف كتابو ورحلتو اظتسماة )رسالة اعتبار الناسك يف ذكر اآلاثر الكردية واظتناسك(، واظتعروفة ٣٥١/ص١مج
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 م، ودامت ألكثر من سنتُت، إذ كان يتقصى اضتقائق ويسجلها بدقة، إذ١١٩١ه/٩٣٩اليت بدأت سنة برحلة ابن جبَت، 
د الفصل بتقدمي تررتة ؼتتصرة عن ابن جبَت، مث حتدث بعدىا عن قيمة الرحلة من الناحية التارخيية والعلمية وؽتيزاهتا بدأ عبي

ودقتها، وقدم عرضا عن مصادر ابن جبَت يف معلوماتو عن اظتوصل ووصفها، ومن أين حصل عليها، وكيف جاءت هبذه 
ر الثقات أثناء إقامتو يف الداير اظتقدسة، كذلك من خالل االختالط الدقة، فقد جاءت معلوماتو عن طريق اضتجاج والتجا

سنة  مث وصولو اىل اظتوصل ،يف طريق عودتو معهم من اضتج اىل العراق ،واظتعايشة مع اضتجاج والتجار من أىل اظتوصل
ألداء فريضة  ،قدسةكذلك عن اضتجاج اظتغاربة الذين رافقوه يف طريق رحلتو من األندلس ؿتو الداير اظت  م،١١٩٣ه/٩٩١

، د تىي من خالل إقامتو يف مدينة اظتوصل، واليت دامت أربعة أايم )ابن جبَت،  ،اضتج، وكانت أىم مصادر معلوماتو
، ص ١١١١ (، ومشاىداتو اظتيدانية وتنقلو فيها، فكانت خَت شاىد يف وصف اظتوصل يف كتابو. )عبيد،١٥١ص
٥٣_٣٥) 

ضتديث عن بعض جاء بعنوان أعالم من اظتوصل، إذ تناول فيو اظتؤلف ا من الكتاب فقدواألخَت  الفصل الرابعأما       
يف العصور اإلسالمية  ، سواء  يف العصر العباسي، أوالشخصيات اظتوصلية اليت اشتهرت بنشاطها العلمي وذاع صيتها

 ويف شىت اجملاالت، وىم:األخرى، 
 م(.١١٩٣ه/٩٩١ )ت _ احملدث والفقيو اظتوصلي اضتسُت بن نصر اصتهٍت١
 م(.١٣٥٣ه/٣٥٣_ الفقيو أبو بكر بن علي الشيباين )ت ١
 م(.١١١٩ه/٦١١_ الفقيو الكردي اظتوصلي عثمان بن عيسى بن درابس )ت ٣
 م(.١٦٣١ه/١١٩١_ الفقيو ػتمود بن عبدهللا اظتوصلي )ت ٣
 م(.١١٣١ه/٦١٥_ الفقيو القاضي اشتاعيل بن إبراىيم اظتوصلي )ت ٩

ىم غيض من فيض من العلماء والفقهاء واحملدثُت واظتؤرخُت الذين أؾتبتهم مدينة اظتوصل وعملوا على نشر  وىؤالء      
ترجم عبيد عتؤالء األعالم بدءا من أشتائهم ، و ا أدى اىل ازدىار اضتياة العلمية والفكرية والثقافية فيهاؽتعلومهم وكتبهم، 

والرحالت العلمية، مث أعماعتم اليت شغلوىا وتنقالهتم يف البالد، فقد عمل  وأنساهبم ووالدهتم، مث نشأهتم وتلقيهم العلوم
أغلبهم يف القضاء والفقو واضتديث واإلفتاء، مث أرخ وفاهتم، وتناول عبيد كذلك أىم مصنفاهتم ومؤلفاهتم اليت دونوىا يف  

 (١١٣_١١٩، ص ١١١١ كتبهم. )عبيد،
 السمات اخلاصة ابلتتا::  :اثلثا

ا دييز الكتاب ىو احتواءه على عدد من البحوث والدراسات التارخيية القيمة اظتتخصصة يف اتريخ مدينة إن م       
 اظتوصل، من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

اضتالية مبا  يظهر لنا يف الكتاب كمية اصتهد الواسع الذي بذلو اظتؤلف من أجل اطتروج هبذه الدراسات على صورهتا       
حتملو من معلومات اترخيية قيمة عن اظتوصل، ختدم اظتؤرخُت اظتعاصرين والباحثُت يف اتريخ اظتوصل، وطلبة الدراسات العليا 

 ابلرجوع اليها يف دراساهتم وأْتاثهم.
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سي وحكم العباسيُت اظتالحظ يف الكتاب أنو اختص بفًتة معينة من اتريخ مدينة اظتوصل، أال وىي فًتة العصر العبا       
للمدينة، وتعد ىذه الفًتة من أزىى الفًتات يف اتريخ مدينة اظتوصل، حىت وصلت اىل قمة االزدىار والرقي اضتضاري، وذاع 

، ١١١١صيتها يف أرجاء الدولة العربية اإلسالمية من رتيع النواحي السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية. )عبيد، 
 (١٩، ص١١ص

وتظهر لنا ومن خالل قراءتنا للكتاب أمهية مدينة اظتوصل، السيما يف اصتانب السياسي واالقتصادي، ففي اصتانب        
السياسي كانت اظتوصل مبثابة حجر الزاوية يف تثبيت حكم الدولة العباسية، من خالل دعمها العباسيُت وعدم فتح أبواهبا 

تو، وإعالن والئها للبيت العباسي، كذلك اىتمام العباسيُت ابظتوصل من أمام آخر اطتلفاء األمويُت وعدم أتييده ومناصر 
خالل تعيُت والهتا من األكفاء من البيت العباسي أو من اظتوالُت عتم أو من زعماء القبائل، لقد مثلت اظتوصل حلقة 

يُت، أو تثبيت نفوذىم ابستقرار الوصل بُت أقاليم اطتالفة، وابلتايل زايدة أتثَتىا يف قيام أي دترد أو خروج على العباس
 (٣٣_١٣، ص١١١١االوضاع اإلدارية واألمنية واالقتصادية يف اظتوصل واظتنطقة. )عبيد، 

كذلك أمهية اظتوصل يف اصتانب االقتصادي، حيث اتسمت اظتوصل ابتساعها وكثرة خَتاهتا، وطيب ىواءىا وماءىا،        
ثرهتا وانتشارىا ورخص أسعار السلع والبضائع فيها ووفرهتا، كذلك ظهور وسهولة وطيب العيش فيها، واتسمت أسواقها بك
فكانت تلك عوامل جذب لسكان األقاليم والبلدان اجملاورة عتا من أجل  التخصص يف أسواقها بكل مهنة وحرفة وبضاعة،

، ١١١١اظتدينة. )عبيد، السكن واالستقرار يف اظتوصل، وابلتايل أدى ذلك اىل زايدة التطور واالزدىار االقتصادي يف 
 (٦٦_٣٣ص

لقد حظيت اظتوصل وعرب التاريخ العريب اإلسالمي، فضال عن ابن جبَت بزايرة العديد من الرحالة العرب اظتسلمُت،       
( واصفا م٥٣٣/ه٣٦٣ :ابن حوقل )ت قالالذين دونوا زايراهتم عتا وما شاىدوه فيها من معامل يف كتبهم ومؤلفاهتم، 

وصل على غريب دجلة صحيحة الًتبة واعتواء وشرب أىلها من مائها ... إذ كانت أسواقها واسعة وأحواعتا يف اظتوصل: ))اظت
الشرف والفخم ظاىرة، وىي مدينة أبنيتها ابصتص واضتجارة كبَتة غناء ... وهبا من الفنادق واحملال واضتمامات والرحاب 

وصالح أسعارىا ومَتىا ئية، فقطنوىا وجذبتهم إليها برخصها سكان البالد الناإليها والساحات والعمارات ما دعت 
 (١٥٩_١٥٣، ص١٥٥١فسكنوىا((. ) 

م( فيقول عنها: ))فأما أبنيتهم فهي حسنة جيدة وثيقة هبية اظتنظر ألهنا تبٌت ١١١٩ه/٦١٦ :أما ايقوت اضتموي )ت     
، ١٥٣٣لبلدان إال ووجد فيها((. ) ابلنورة )اصتص( والرخام ... وقل ما عدم شيء من اطتَتات يف بلد من ا

 (١١٣/ص٩مج
بقولو: ))مدينة عتيقة اطتصب وقلعتها اظتعروفة ابضتدابء عظيمة  م(١٣٣٣ه/٣٣٥ :)ت ووصفها الرحالة ابن بطوطة    

الشأن شهَتة االمتناع عليها سور ػتكم البناء مشيد الربوج ... وللموصل ربض كبَت فيو اصتوامع واضتمامات والفنادق 
 (١٣٩، ص١٥٩٣سواق((. ) واأل
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وبُت الكتاب أمهية اظتوصل من الناحية اضتضارية العلمية والثقافية، حُت تناول عددا من العلماء والفقهاء واحملدثُت من     
أىل مدينة اظتوصل الذين ينتسبون إليها ويتسمون هبا، حىت تقلدوا اظتناصب الرفيعة يف القضاء والفقو واإلفتاء يف اظتوصل، 

 (١١٦_١١٩، ص١١١١يف األقاليم واظتدن األخرى. )عبيد، أو 
 لتتا:: ل التارخيي نج ادل: رابعا
ظهرت منهجية الدكتور طو خضر عبيد بوضوح يف الكتاب، واليت يستطيع القارئ أن دييزىا ويفهمها بكل يسر      

اب أن نوضح تلك اظتنهجية من خالل وسهولة، وجتعلو يتعرف على السمات العامة ظتنهجيتو، وديكننا وبعد قراءتنا للكت
 اصتوانب التالية:

 _ عنوان التتا::4
عبيد كثَتا ابنتقاء عناوين كتبو، ومنها كتابو )دراسات عن اظتوصل يف العصر العباسي(، وذلك ظتا للعنوان من  ىتما     

، واتبع ذي أيخذه القارئ عن الكتابأمهية وأتثَت يف شد انتباه القارئ ؿتو الكتاب، حيث يعطي العنوان االنطباع األول ال
 عبيد اظتنهج التارخيي التحليلي يف ىذا الكتاب. 

استخدم عبيد يف عنوان الكتاب كلمة )دراسات( ؽتا يعٍت أن ىناك نتائج ومعلومات جديدة قد ترتبت على ىذه     
لقصصي، وىذا ىو ابلفعل دور اظتؤلف، ومل تكن الكتابة من أجل السرد التارخيي اإليها الدراسات والبحوث وتوصل 

 الباحث اظتؤرخ، وىو الوصول اىل اضتقيقة التارخيية اجملردة.
 _ مقدمة التتا::2
ظتقدمة الكتاب أمهية كبَتة يف تزويد القارئ أبىم معلومات الكتاب، مثل أمهية اظتوضوع الذي عاصتو اظتؤلف، وأسباب      

ن اظتوصل الكثَت من البحوث والكتب والرسائل العلمية من رسائل بديل قولو: ))لقد كتب عاختياره عتذا اظتوضوع، 
واطاريح ويف ؼتتلف العصور، ومنها ما اىتم ابصتانب السياسي أو االقتصادي أو اإلداري أو اضتضاري أو االجتماعي، وقد  

دوين كذلك إعطاء نبذة عن خطة ت(،  ٩، ص١١١١كان يل نصيب يف ىذا النشاط العلمي األكادديي((، )عبيد، 
 الكتاب، فاظتقدمة مفتاح الدخول اىل الكتاب.

بدأ عبيد مقدمة كتابو إبعطاء موجز عن أمهية مدينة اظتوصل خالل العصر اإلسالمي وبعد فتحها من قبل اظتسلمُت، مث     
عال شأن  أمهيتها يف العصر العباسي ومن مث ازدىارىا وتطورىا يف ذلك العصر، جاء ذلك يف قولو: ))ويف العصر العباسي

مدينة اظتوصل من رتيع النواحي، واتسع حجم اظتدينة وازدىرت جتارهتا وأسهم رجاعتا مبا ديتلكونو من إرث حضاري بتطور 
 (٣، ص١١١١ اظتدينة وازدىارىا((. )عبيد،

سهام بُت عبيد يف مقدمة الكتاب اعتدف من أتليفو للكتاب، يف قولو: ))وكان اعتدف من أتليف ىذا الكتاب ىو اإل    
بتقدمي ما ديكن تقدديو من عطاء عتذه اظتدينة الفاضلة اليت أعتز هبا ظتا قدمتو يل من صنيع اطتَت واالطالع على اترخيها 

 (١١، ص١١١١اظتتألق((. )عبيد، 
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 :التتا: منت _3
 وديكننا توضيح ىذه الفقرة من منهجية الدكتور عبيد من خالل النقاط التالية:    
اابتو على مقابلة السنوات يف التقومي اعتجري مبا يقابلها ابلتقومي اظتيالدي، عند ورودىا يف اظتنت، مثال حرص عبيد يف كت أ_

 م( )عبيد،٣٣٩_٣٩٣ه/١٩٩_١٣٦ذلك يف قولو: ))انتظمت اإلدارة يف اظتوصل يف خالفة أيب جعفر اظتنصور )
رشيد، وبلغ عددىم ستسة عشر واليا للمدة (، وقولو: ))وتعاقب الوالة على اظتوصل يف خالفة ىارون ال١٣، ص١١١١

 (١٥، ص١١١١م، وكل منهم من البيت العباسي((. )عبيد، ٩١٥_٣٩٦ه/١٥٣_١٣١من 
حرص عبيد على عدم جتريد الشخصيات اعتامة من اطتلفاء واألابطرة وغَتىم من ألقاهبم عند ذكرىم يف كتاابتو،  :_

م، وىو يف طريقو اىل الثغور ليودع ابنو ىارون يف ٣٣٥ه/١٦٣صل سنة مثال ذلك يف قولو: ))وحل اطتليفة اظتهدي يف اظتو 
(، كذلك قولو: ))قام اطتليفة ىارون الرشيد بزايرات متكررة اىل ١٣، ص١١١١ زتلتو ضد الروم البيزنطيُت(( )عبيد،

 (١٩، ص١١١١اظتوصل وأعماعتا((. )عبيد، 
حرص عبيد على االستشهاد بنصوص اظتؤرخُت عند حتليلو للنص التارخيي يف كتاابتو، للداللة على أقوالو ودراساتو،  ت_

مثال ذلك يف قولو: ))مل يظهر لدى ابن جبَت عنصر اطتيال يف وصفو للموصل وأحواعتا، فدون بصدق كل ما شتعو 
ظتوصل وأىلها من معايشتو واختالطو وجتربتو ومشاىداتو(( وشاىده بدقة وبدون مبالغة، وأصدر حكمو وانطباعاتو عن ا

(، مث أييت بنص عن ابن جبَت يف قولو: ))أىل ىذه البلدة على طريقة حسنة، يستعملون أعمال ٥١، ص١١١١ )عبيد،
الهتم((. يف رتيع معام لالرب، ىم ووالهتم، وىم أىل طالقة وكلمة لينة، وعتم كرامة للغرابء وإقبال عليهم، وعندىم اعتدا

 (٥١، ص ١١١١؛ عبيد، ١٥١، صد ت)ابن جبَت، 
 _ اذلوامش:4

 ىتم عبيد يف مؤلفاتو إبيراد اعتوامش، وديكننا أن نوضح منهجيتو يف كتابة اعتوامش:ا     

لشخصيات اليت وردت يف اظتنت يف ىوامش الكتاب، السيما إذا ماكانت ل ونلحظ يف الكتاب أن عبيد كان مقال بتعريف أ_
، ١١١١سوى يف مرات قليلة. )عبيد،  ،لشخصيات غَت معروفة لدى القارئ، حيث مل يقم بتعريف الشخصياتىذه ا

 ((١٦)، ىامش٥٩ص (؛١)، ىامش٥٣ص  (،٣)، ىامش٥٦ص

ستخدم عبيد اعتامش لتعريف األماكن من اظتدن واظتواضع اليت يذكرىا يف متون كتبو، السيما غَت اظتعروفة لدى ا :_
 ((٣٣)، ىامش٥٥ص  (؛١)، ىامش٥٩، ص ١١١١مقال يف كتابو ىذا. )عبيد،  القارئ، لكنو كان

عبيد اعتوامش عند إحالتو ظتوضوع ما اىل الكتب والدراسات اظتختصة بذلك اظتوضوع، السيما إذا ما كان  ستخدما ت_
، ١١١١ ذلك اظتوضوع بعيد عن ختصصو التارخيي، وذلك لعدم إشغال القارئ وخروجو عن صلب اظتوضوع. )عبيد،

 ((٣١)، ىامش٣١؛ ص (١١)، ىامش٦٩ص  (؛٣١)ىامش ،٣٥ص
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ستخدم عبيد اعتامش أحياان فضال عن اظتنت، يف شرحو لبعض اظتوضوعات وزايدة يف التوضيح لذلك اظتوضوع. ا ث_
 ((٣٣)، ىامش ٥٥؛ ص (٣٥)، ىامش٣١، ص ١١١١)عبيد، 

 _ ادلصادر وادلراجع:5
صادر األولية عند استقاءه ورتعو للمعلومات اطتاصة بدراساتو، السيما اظتصادر اظتوثوقة ىتم عبيد كثَتا ابلرجوع اىل اظتا     

منها، واليت تلقاىا اظتؤرخون والباحثون بكل ترحاب ومقبولية، واليت منها يف كتابو ىذا، كتاب )اتريخ الرسل واظتلوك(، حملمد 
م(، وكتاب ٥٣٩ه/٣٣٣ :دمحم األزدي )تد بن يزيم(، وكتاب )اتريخ اظتوصل(، ل٥١١ه/٣١١ :بن جرير الطربي )ت

م(، وكتاب )رحلة ابن جبَت(، حملمد بن جبَت البلنسي ٥٣٣ه/٣٦٣ :)صورة األرض(، أليب القاسم بن حوقل النصييب )ت
 م(.١١٩١ه/٦٩١ :م(، وكتاب )وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(، حملمد بن خلكان )ت١١١٣ه/٦١٣ :)ت

ة اىل اظتراجع اضتديثة، من أجل االطالع على آراء وأقوال اظتؤرخُت اظتعاصرين، مثال ذلك يف كتابو ىتم ابلعوداكذلك       
ىذا، كتاب اتريخ اإلسالم السياسي والديٍت والثقايف واالجتماعي، ضتسن ابراىيم حسن، وكتاب دراسات يف اظتدينة 

 اإلسالمية، لعبداصتبار انجي.
صادر أو اظتراجع على ذكر ذلك اظتصدر أو اظترجع الذي نقل عنو، سواء كان ذلك حرص عبيد عند اقتباسو من اظت      

االقتباس حرفيا أو اقتباس ابظتعٌت، وذلك حرصا منو على األمانة العلمية يف النقل واالقتباس، وإعطاء كل ذي حق حقو، 
 وعدم نسبة األقوال اىل غَت قائلها.

 العصر العباسي(:خامسا: مصادر التتا: )دراسات عن ادلوصل يف 
اعتمد عبيد يف رتع واستقاء اظتادة العلمية واظتعلومات الالزمة لدراسة وتدوين موضوعات الكتاب على العديد من       

اظتصادر العربية اإلسالمية، السيما تلك اليت حتدثت عن اتريخ مدينة اظتوصل، وجاءت مصادره متنوعة مابُت التارخيية 
 ، وسنعرض ىنا أبرز تلك اظتصادر اليت اعتمدىا:والبلدانية وكتب الًتاجم

 م(:945ه/334)ت:  _ كتا: )اتريخ ادلوصل(، ليزيد بن دمحم األزدي4
يعد الكتاب من اظتصادر اظتهمة اليت ال ديكن ألي ابحث يف اتريخ اظتوصل االستغناء عنو، وقد أخذ عنو اظتؤلف عند       

اظتعركة الفاصلة بُت األمويُت والعباسيُت و اليت انتهت هبزدية األمويُت م، وىي ٣٣٥ه/١٣١حديثو عن معركة الزاب سنة 
 (١٣، ص١١١١؛ عبيد، ١١٦، ص ١٥٦٣وقيام الدولة العباسية. )األزدي، 

كما قدم الكتاب معلومات قيمة للدكتور عبيد، عندما تكلم عن موقف أىل اظتوصل من ىزدية األمويُت وانتصار        
قولو: ))فتح أىل اظتوصل أبواب مدينتهم للقائد العباسي، عبدهللا بن علي ... ولبسوا السواد  جاء ذلك يفالعباسيُت، 

 (١٩، ص ١١١١؛ عبيد، ١٩٥، ص ١٥٦٣)األزدي،  واستقبلوا اصتيش اظتنتصر((.
ن شيوخ وعاد إليو اثنية عندما تطرق اىل مسألة توزيع االقطاعات واألراضي من قبل اطتلفاء العباسيُت على عدد م      

))وزع اطتليفة اقطاعات لعدد من شيوخ القبائل يف اظتوصل، اعًتافا منو بدورىم يف أتييد وزعماء القبائل يف اظتوصل، 
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؛ عبيد، ١٣١، ١٩٥، ١٩٩ ، ص١٥٦٣)األزدي،  العباسيُت، ونصرهتم ومشاركتهم يف القضاء على آخر خليفة أموي((.
 (١١ ، ص١١١١

-١٣٩ار اطتليفة أبو جعفر اظتنصور ابنو "جعفر" واليا على اظتوصل لفًتة سنتُت ونقل عنو يف قولو: ))واخت      
 (٣٣، ص ١١١١؛ عبيد، ١٥٣، ص ١٥٦٣م. )األزدي، ٣٦٣-٣٦١ه/١٣٣

ورجع اليو مرة أخرى عند حديثو عن تطور اظتوصل اقتصاداي، بقولو: ))إن تطور النشاط االقتصادي يف اظتوصل طيلة       
فتميزت أبهنا من األقاليم ذات اإلنتاج  اضحا، تصدره النشاط الزراعي الذي عرفتو اظتدينة ونواحيها،العصر العباسي كان و 

الزراعي الوفَت، فتنوعت ػتاصيلها وغالهتا وكانت اظتوصل ْتق ؼتزن اضتبوب يف العراق والسيما ػتصويل اضتنطة والشعَت((. 
 (٩١، ص ١١١١؛ عبيد، ١١١، ص ١٥٦٣)األزدي، 

م، أصدر اطتليفة اظتهدي ٣٩٣ه/١٦٣يف قولو: ))ويف سنة اظتوصل، توسع مدينة عنو كذلك عند حديثو عن وأخذ       
؛ عبيد  ١٣٩ ، ص١٥٦٣)األزدي،  أوامره اىل وايل اظتوصل بتوسيع اظتسجد اصتامع فزاد فيو الصفاف الدائرة ابلصحن((.

 (٩٦ ، ص١١١١
     م(:977ه/367)ت:  يب_ كتا: )صورة األرض(، أليب القاسم بن حوقل النصي2

من اظتصادر البلدانية اظتهمة يف التاريخ اإلسالمي، وقد استفاد منو عبيد يف أتليف كتابو ىذا، السيما ما ذكره ابن        
حوقل يف كتابو عن مدينة اظتوصل، فقد نقل عبيد عنو يف وصفو للموصل بقولو: ))كانت من عظم الشأن، بصورة أكابر 

 (٣٩، ص١١١١؛ عبيد، ١٥٩، ص١٥٥١حوقل،  البلدان((. )ابن
ونقل عنو يف حديثو عن ثروة اظتوصل اضتيوانية، يقول عبيد: ))اما ثروهتا اضتيوانية، فهي األخرى غنية هبا، ومن        

ها أشهرىا اظتواشي واالبقار واالبل واطتيول اصتيدة، ... واستفادت اظتوصل من النواحي والرساتيق الغنية مبراعيها ومروج
القريبة من اظتدينة، اليت كانت واسعة وفَتة اظتياه، وبذلك مدت الثروة اضتيوانية ومنتجاهتا أسواق اظتوصل، فرخصت اضتياة 

 (٩١، ص١١١١؛ عبيد، ١٥٦، ص ١٥٥١فيها((. )ابن حوقل، 
الهتا التجارية، وعاد عبيد اىل الكتاب يف حديثو عن أسواق اظتوصل ووصفها بقولو: ))ووصفت أسواق اظتوصل وػت      

أبهنا كانت واسعة، كثَتة اطتَتات، ومتخصصة، وكان بناؤىا ابضتجارة ومسقف البعض منها((، انقال ىذا الوصف من 
 (٩٩، ص١١١١؛ عبيد، ١٥٩_١٥٣، ص ١٥٥١وصف ابن حوقل عتا. )ابن حوقل، 

األسواق االثنان واألربعة والثالثة،  ورجع مرة اثنية اىل قول ابن حوقل يف أسواق اظتوصل: ))كان هبا لكل جنس من      
وما يكون يف السوق، اظتائة حانوت وأزيد((، وىو ما يدل على سعة اظتدينة وكثرة األسواق فيها، وختصص كل سوق ببيع 

 (٩٥ ، ص١١١١؛ عبيد، ١٥٩، ص ١٥٥١السلع والبضائع اطتاصة بو. )ابن حوقل، 
ل، فقد نقل عبيد عن ابن حوقل قولو: ))ما دعت إليها سكان البالد أما عن رخص أسعار السلع والبضائع يف اظتوص      

؛ عبيد، ١٥٩، ص ١٥٥١النائية، فقطنوىا وجذبتهم إليها برخصها ومَتىا وصالح أسعارىا فسكنوىا((. )ابن حوقل، 
 (٦١، ص ١١١١
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 م(:4247ه/624)ت:  _ كتا: )رحلة ابن جبري(، حملمد بن امحد بن جبري3
همة اليت أخذ عنها عبيد يف الكتاب، السيما ما يتعلق ابلفصل الثالث منو، حيث كان قد خصصو من اظتصادر اظت      

للحديث عن معلومات ابن جبَت عن اظتوصل، واليت وثقها يف كتابو ورحلتو اظتسماة )رسالة اعتبار الناسك يف ذكر اآلاثر 
ظتوصل، جاء ذلك يف قولو: ))فكان مقامنا يف ىذه اظتدينة الكردية واظتناسك(، فقد أخذ عنو اظتدة اليت قضاىا ابن جبَت يف ا

 (٩١، ص١١١١؛ عبيد، ١٥١أربعة أايم(. )ابن جبَت، د ت، ص
كذلك رجع إليو يف معرض حديثو عن مصادر ابن جبَت يف معلوماتو عن اظتوصل، واليت منها ما شتعو من اضتجاج        

داء فريضة اضتج، حيث يقول ابن جبَت: ))على ما أخربان بو غَت واحد من والتجار الثقات أثناء إقامتو يف الداير اظتقدسة أل
 (٩٣، ص١١١١؛ عبيد، ٥٣ثقات اضتجاج التجار ؽتن شاىد ذلك((. )ابن جبَت، د ت، ص

وأخذ عنو يف حتديده ظتصدر آخر ظتعلوماتو، أال وىو اضتجاج اظتغاربة الذين رافقوه يف طريق اضتج، وذلك بقولو:       
نا أحد اضتجاج من أىل بلدان((، وبذلك أصبحت معلومات ابن جبَت عن اظتوصل أكثر عمقا وتفصيال، بعد أن ))وأعلم

، ١١١١؛ عبيد، ١٩٩اختار ومن معو من حجاج بلده، طريق العودة عرب العراق والشام((. )ابن جبَت، د ت، ص
 (٩٩ص

قول عبيد عن ذلك: ))إن ىدف الرحلة اضتج والتزود واستفاد منو عبيد يف حتديد ىدف ابن جبَت من رحلتو تلك، في      
ابلعلوم الدينية، فبغداد الزالت مركز الدين والدنيا، واظترور هبا كان من اظتقاصد الستكمال الرحلة، فال بد من التزود منها 

لك يف قول ابن (، وذ٩٩، ص١١١١وىي حاضرة اطتالفة العباسية القرشية اعتامشية، وغتالس العلم فيها عديدة((، )عبيد، 
جبَت عن بغداد: ))ىذه اظتدينة العتيقة، وإن مل تزل حضرة اطتالفة العباسية، ومثابة الدعوة اإلمامية القرشية اعتامشية((. )ابن 

 (١٣٣جبَت، د ت، ص 
كذلك عاد إليو عند حديثو عن انطباعات ابن جبَت ووصفو للموصل عند زايرهتا، حيث يقول  فيها: ))أىل ىذه        

لبلدة على طريقة حسنة، يستعملون أعمال الرب )ىم ووالهتم( وىم أىل طالقة وكلمة لينة، وعتم كرامة للغرابء وإقبال ا
 (٥١، ص١١١١؛ عبيد، ١٥١عليهم، وعندىم اعتدال يف رتيع معامالهتم((. )ابن جبَت، د ت، ص 

ىل ىذه البالد من اظتوصل لداير بكر وداير ربيعة مث أخذ عنو وصفو ألىل اظتنطقة برمتها ومنها اظتوصل، بقولو: ))وأ      
؛ عبيد، ١٥٩اىل الشام على ىذا السبيل من حب الغرابء واكرام الفقراء، وأىل قراىا كذلك((. )ابن جبَت، د ت، ص 

 (٥١، ص١١١١
 م(:4282ه/684)ت:  _ كتا: )وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(، ألمحد بن دمحم بن خلتان4

ب من اظتصادر اظتهمة اليت دونت يف تراجم األعالم، وقد استفاد منو عبيد يف دراستو عن بعض أعالم مدينة الكتا      
اظتوصل، فقد أخذ عنو تررتتو للفقيو واحملدث اظتوصلي اضتسُت بن نصر اصتهٍت، يف قولو: ))واصتهٍت نسبة اىل جهينة، قرية 



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،يظ رلميظ محكمظفصلمجلظ 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444ربيع الثاني  -2222(، تذرين الثاني 56مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(33) 

، ١٥٣٩عُت اظتعروفة ابلقيارة اليت ينفع االستحمام مبائها((. )ابن خلكان، قريبة من اظتوصل، جتاور زتام العليل اليت فيها ال
 (١١٩، ص١١١١؛ عبيد، ١٣٥/ص١ج

كذلك رجع إليو يف حديثو عن مصنفات ىذا الفقيو حيث يقول ابن خلكان: ))وصنف كتبا كثَتة، منها )مناقب        
، ١١١١؛ عبيد، ١٣٥/ص١، ج١٥٣٩خلكان، األبرار(، ... ومنها )مناسك اضتج( و )أخبار اظتنامات(. )ابن 

 (١١٩ص
وعاد عبيد اىل الكتاب عند حديثو عن تررتة الفقيو اظتوصلي الكردي عثمان بن عيسى بن درابس، فقد جاء يف        

؛ ١٣١/ص٣م، ج١٥٣٩تررتتو: ))أبو عمرو عثمان بن عيسى بن درابس بن فَت بن جهم بن عبدوس((، )ابن خلكان، 
( وقولو: ))كان أعلم الفقهاء يف وقتو مبذىب اإلمام الشافعي ... ودتهر يف اظتذىب وأصول ١١١م، ص١١١١عبيد، 

 (١١١، ص١١١١؛ عبيد، ١٣١/ص٣، ج١٥٣٩الفقو وأتقنهما((. )ابن خلكان، 
 ورجع إليو اثنية يف ذكره لوفاة الفقيو الكردي، يقول عبيد عن ذلك: ))تويف الكردي يف القاىرة يف اثين عشر من       

م، وقد قارب تسعُت سنة من العمر ودفن يف القرافة الصغرى. )ابن ١١١٩ه/٦١١ذي القعدة سنة إثنُت وستمائة 
 (١١١، ص١١١١؛ عبيد، ١٣١/ص٣، ج١٥٣٩خلكان، 
     : آراء ادلؤرخني ادلعاصرين حول ادلنج  التارخيي للدكتور طه خضر عبيد:سادسا
السيما  ،عدد من اظتؤلفاتبالذين أسهموا برفد اظتكتبة التارخيية اإلسالمية عبيد من اظتؤرخُت العرب اظتسلمُت  يعد      

اإلمرباطورية  كذلك يف دراسة اتريخ  ،فيما دونو يف التاريخ اإلسالمي من الدراسات اضتضارية واالقتصادية اإلسالمية
لتاريخ اإلسالمي، والسيما عن اضتضارة ، لقد توج عبيد حصاد دراساتو يف اواتريخ العالقات اإلسالمية البيزنطيةالبيزنطية، 

العربية اإلسالمية، مبا قدمو من نتاجات اتسمت مبا حتملو وتعاصتو من موضوعات مهمة ومعلومات قيمة، ابلشمولية يف 
الطرح واظتوضوعية يف النقد العلمي والتحليل، ليسهم يف تقدمي اضتضارة العربية اإلسالمية بشخصيتها الفريدة واظتتميزة عن 

 ابقي اضتضارات اإلنسانية العاظتية.
عبيد : ))األستاذ الدكتور طو خضر وحتدث األستاذ الدكتور عبدالواحد ذنون طو عن منهجية عبيد بقولويف ذللك       

ؽتيز يف التدوين التارخيي ولو منهجية ػتددة خاصة يف التاريخ البيزنطي فهو من اظتختصُت النوادر يف ىذا اجملال ويتميز 
 (١١١١كانون األول   ١١. )طو، مقابلة شخصية، شاط والتجديد والرغبة الطموحة يف الوصول اىل اضتقيقة التارخيية((ابلن

: ))مل يغفل الدكتور طو االشارة اىل أن اظتنهجية التارخيية قالالدكتور إبراىيم خليل العالف، ف اظتتمرس أما األستاذ      
بَت عن اظتدارس واظتناىج األجنبية اليت أرادت فرض تفسَتاهتا على التاريخ العريب اىل حد ك ،العراقية تعد منفردة وبعيدة

 (١١١١تشرين الثاين  ١٩)العالف، مقابلة شخصية،  اإلسالمي((.و 
التوجهات الواجبة عند دراسة اصتوانب االقتصادية ، ظتن بعده ،طو الدكتور رسمو ف العالف قائال: ))اضأو      

والوسائل االقتصادية واألحكام والنظرايت واآلراء اظتبادئ  إلسالمية وأبرزىا أمران أوعتما االطالع علىواالجتماعية العربية ا
، ... أما األمر الثاين فهو العودة والنصوص الًتاثية ،والسنة النبوية ،واالجتماعية اظتعتمدة على نصوص القرآن الكرمي
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ومؤلفات اظتفكرين االقتصاديُت واالجتماعيُت وبقية والنقوش  ودومنها كتب السنن واظتصادر اظتادية كالنقللمصادر،  
 (١٣٩ص  ،١١١١، )العالفالكتب األخرى((. 

وختم العالف حديثو بقولو: ))يقينا إن إضافات الدكتور طو خضر عبيد يف غتال التاريخ االقتصادي واالجتماعي،      
ىتمام ظتتتبعي اظتدرسة التارخيية العراقية اظتعاصرة((. )العالف، تعد نوعية، ومهمة، ومفيدة، وال شك يف أهنا ستكون موضع ا

 (١٣٦، ص ١١١١
ويف ىذا الصدد حتدثت األستاذ الدكتور أحالم حسن النقيب عن أسلوب ومنهجية عبيد بقوعتا: ))كانت قراءاتو      

لثقة األصيلة واظتصادر الدخيلة على للمصادر اإلسالمية قراءة واعية وكان لو نظرة انفذة واستطاع أن دييز بُت اظتصادر ا
اإلسالم فكان ذترة ذلك أن عدت كتاابتو التارخيية دتتاز ببالغة األسلوب ودقة الكلمات ووضوح الفكرة والتحليل والنقد 
واضتقيقة التارخيية والرأي الصائب كلمة حق كان مدرسة اترخيية تعلم يف ػتراهبا الكثَت من الباحثُت والدارسُت للتاريخ 

 (١١١١تشرين الثاين  ١١)النقيب، مقابلة شخصية،  اإلسالمي((.
قائلة: ))كان صاحب منهجية ؽتيزة قائمة على التقصي والبحث عن اظتعلومة والتأكد منها وتوثيقها  النقيب تفاضأو      

)النقيب، مقابلة شخصية،  و كيفية التعامل مع اضتديث التارخيي وحتليلو واظتقارنة بُت الرواايت وعدم التحيز يف الكتابة((.
 (١١١١تشرين الثاين  ١١

من جهة أخرى حتدث األستاذ الدكتور نزار دمحم قادر عن منهجية الدكتور عبيد قائال: ))اعتمد التدوين التارخيي لدى      
سالمية األستاذ الدكتور طو خضر على أسلوب اظتقارنة من خالل إيضاح أوجو التشابو واالختالف يف مظاىر اضتضارة اإل

السيما وأن كتاابتو تنوعت يف اصتوانب اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية وجاء تركيزه على ىذه اصتوانب بسبب قلة 
الدراسات التارخيية عنها من قبل الباحثُت احملدثُت من جهة فضال عن تنوع أمناطها بتنوع أمصار الدولة العربية اإلسالمية 

)قادر، مقابلة  ية لكنها أضافت إليها من واقع اختالفها اضتضاري والعرقي واالجتماعي((.فهي وإن إلتزمت ابلنظم اظتركز 
 (١١١١تشرين الثاين  ١١شخصية، 

ف قادر قولو: ))أما فيما يتعلق ابلتاريخ البيزنطي فقد دتيز يف غتالو ابعتباره دارسا للغة فضال أضاوعن منهجية عبيد       
ما شتح لو الفرصة لالطالع على مناىجهم ومصادرىم مبا مكنو من االنفراد يف ىذا اجملال عن استكمال دراستو يف اليوانن 

تشرين  ١١)قادر، مقابلة شخصية،  فأضاف اىل اظتكتبة كتاابت جديدة عن التاريخ البيزنطي من وجهة نظر اآلخر((.
 (١١١١الثاين 
عبيد بقوعتا: ))دتيز اظتنهج اظتتبع من قبلو يف التدوين  ، فقد حتدثت عن منهجيةازتد أما األستاذ الدكتور هنلة شهاب     

مبنهج تفكيك النص وحتليلو ودتحيصو ونقده فهو ذو رؤية متقدة وآراء وحتليالت علمية مستفيضة يف األحداث التارخيية 
لية بل حيلل ويقارن فهو متأن يف آراءه وال يًتك اضتدث ذتر دون التوقف عنده كما ال ينساق وراء الرواايت يف مصادرىا األو 

 (١١١١تشرين الثاين  ١٥)ازتد، مقابلة شخصية، ويستنبط من أجل تقومي اضتدث التارخيي((. 



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،يظ رلميظ محكمظفصلمجلظ 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444ربيع الثاني  -2222(، تذرين الثاني 56مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(30) 

ؾتد أن الصفة اظتميزة لطروحات عن منهجية عبيد بقولو: ))ي، يف حُت حتدث األستاذ الدكتور سعد رمضان اصتبور       
الطرح، كذلك ؾتده يبتعد عن دراسة اظتوضوعات اظتكررة كثَتا من  الدكتور طو خضر عبيد ىي اظتوضوعية وعدم االؿتياز يف

كانون   ١١ قبل الباحثُت، واليت أخذت اضتيز الكبَت والوايف يف دراستها يف التاريخ اإلسالمي((. )اصتبوري، مقابلة شخصية،
 (١١١١األول 
حرص على اقتناء كتب ومؤلفات أستاذان وحتدث يل األستاذ الدكتور ايسر عبداصتواد اظتشهداين، قائال: ))كنت أ      

الدكتور طو خضر عبيد وأحل عليو أن يهديٍت نسخة من كل نتاج جديد لو، وذلك ألين أعلم مدى العلمية اليت يتمتع هبا 
واصتدية واظتوضوعية يف التناول، وقد وجدت أسلوبو يف الكتابة قائم على استنطاق اظتصادر واظتراجع اضتديثة أيضا ومن مث 

 (١١١١تشرين الثاين  ١٣ ورة فكر جديد سلس يوصل اىل القارئ بسهولة ويسر((. )اظتشهداين، مقابلة شخصية،بل
أما األستاذ الدكتور انيف دمحم شبيب، فتحدث بقولو: ))دتيزت الدراسات واألْتاث التارخيية اليت قدمها األستاذ       

كار اصتديدة، فمن خالل اطالعي وقراءيت ظتؤلفاتو _اليت ما إن الدكتور طو خضر عبيد ابصتدية والرصانة العلمية واألف
تصدر حىت يهديٍت نسخة منها_ تبُت مقدرتو الفذة يف اختيار اظتوضوعات اضتيوية، أو ابألحرى ديكن القول أنو كان 

يف التاريخ يذىب بعيدا عن اظتوضوعات اظتعروفة واظتبحوثة من قبل ابحثُت آخرين، ويغوص يف زوااي تكاد تكون ميتة 
اإلسالمي ليصل اىل نتائج جديدة ومهمة أفادت اظتكتبة التارخيية العربية وقدمت خدمة كبَتة للتدريسيُت والطلبة على حد 

 (١١١١تشرين الثاين  ١١سواء((. )شبيب، مقابلة شخصية، 
د األستاذ الدكتور طو خضر يف حُت حتدثت األستاذ الدكتور ميسون ذنون العباجيي، عن منهجية عبيد بقوعتا: ))يع      

عبيد من أساتذة جامعة اظتوصل الذي يتمتع برصانة علمية سواء أكان تدريسي أم ابحث، يف اختصاص التاريخ اإلسالمي 
والبيزنطي، حيث يغلب على دراساتو اظتنشورة طابع التحليل العلمي مع النقد واالستنتاج، واستخدام مصادر التاريخ 

تشرقُت، وىو األستاذ الذي يكون متفرد هبذا االختصاص، ومل تقتصر أْتاثو على التاريخ البيزنطي اإلسالمي ودراسات اظتس
بل ىناك دراسات إسالمية تكاد تكون ػتلية عن اتريخ اظتوصل وقد نشر العديد منها يف غتلة دراسات موصلية((. 

 ( ١١١١تشرين األول  ١٩)العباجيي، مقابلة  شخصية، 

 اخلامتة:
 اىل عدد من النتائج ومنها: توصل البحث

وىي من السمات اليت  الشمولية واظتوضوعية، وسهولة األسلوب، وسالسة التعبَت، ودقة األلفاظ،ظهرت يف الكتاب، _ ١
  اتصف هبا عبيد يف كتاابتو. 

ضتدث التارخيي، _ اعتمد عبيد يف دراساتو على أمهات الكتب من اظتصادر األولية واظتراجع اظتعاصرة، من أجل اإلظتام اب١
 وىذا ما وجدانه يف مؤلفاتو الكثَتة واظتتنوعة. 

يف اظتنت أو اعتامش، أو يف قائمة اظتصادر واظتراجع  ه_ دتتع عبيد أبمانة علمية كبَتة، حيث ؾتده حريصا على ذكر مصادر ٣
 الكتاب. يف هناية
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اظتنشورة من الكتب والبحوث التارخيية، ومنها   _ ديكن القول أن عبيد قد ترك للمؤرخُت والباحثُت العديد من اظتؤلفات٣
كتابو ىذا، اليت عاصتت التاريخ اإلسالمي بكل جوانبو، اضتضارية والسياسية واضتربية واالقتصادية واالجتماعية، وأثرى هبذه 

 اظتؤلفات مكتبة التاريخ العريب اإلسالمي.

السيما يف لعبتو مدينة اظتوصل يف التاريخ اإلسالمي،  _ نستطيع ومن خالل قراءتنا للكتاب معرفة الدور الكبَت الذي٩
 .، يف منطقة اظتشرق العريب اإلسالميوالعلمية أمهيتها يف اجملاالت السياسية واضتضارية واالقتصاديةو  العصر العباسي،

مي، من _ التعرف ومن خالل الكتاب على بعض الشخصيات اظتوصلية، واليت اشتهرت يف منطقة اظتشرق العريب اإلسال٦
 العلماء والفقهاء واحملدثُت، سواء يف العصر العباسي، أو غَته من العصور اإلسالمية األخرى.

 _ يعد الكتاب مرجعا قيما للمؤرخُت والباحثُت يف اتريخ اظتوصل يف العصر العباسي.٣
  ادلصادر وادلراجع:

 أوال: ادلصادر األولية:
(، اتريخ اظتوصل، حتقيق: علي حبيبة، القاىرة، صتنة إحياء الًتاث ١٥٦٣م(، )٥٣٩ه/٣٣٣_ األزدي، يزيد بن دمحم بن إايس )ت ١

 اإلسالمي.
 (، رحلة ابن بطوطة، بَتوت، دار إحياء العلوم. ١٥٩٣م(، )١٣٣٣ه/٣٣٥_ ابن بطوطة، دمحم بن عبد هللا )ت ١
 كتبة اعتالل.م(، )د ت(، رحلة ابن جبَت، بَتوت، دار وم١١١٣ه/٦١٣_ ابن جبَت، دمحم بن ازتد )ت ٣
 (، صورة األرض، بَتوت، دار مكتبة اضتياة.١٥٥١م(، )٥٩٦ه/٣٣٦_ ابن حوقل، أيب القاسم النصييب )ت ٣
(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، ١٥٣٩م(، )١١٩١ه/٦٩١_ ابن خلكان، مشس الدين أزتد بن دمحم )ت ٩

 بَتوت، دار صادر.
، بَتوت، ١١(، سَت أعالم النبالء، حتقيق: شعيب االرنؤوط، ط١٥٥٦(، )١٣٣٣ه/٣٣٩ن دمحم بن ازتد )ت _ الذىيب، مشس الدي٦

 مؤسسة الرسالة.
 ، القاىرة، دار اظتعارف.١(، اتريخ الرسل واظتلوك، حتقيق: دمحم أبو الفضل، ط١٥٦٩م(، )٥١١ه/٣١١_ الطربي، دمحم بن جرير )ت ٣
 (، معجم البلدان، بَتوت، دار صادر،١٥٣٣م(، )١١١٩ه/٦١٦دهللا )ت _ ايقوت اضتموي، شهاب الدين بن عب٩

 اثنيا: ادلراجع احلديثة:
 (، دراسات عن اظتوصل يف العصر العباسي، اظتوصل، دار نون للطباعة والنشر والتوزيع.١١١١_ عبيد، طو خضر )٥

 امعة اظتوصل، دار ابن األثَت.(، موسوعة اظتؤرخُت العراقيُت اظتعاصرين، ج١١١١_ العالف، إبراىيم خليل )١١
 (، معجم مصطلحات التاريخ، عمان، دار ايفا العلمية. ١١١٣_ نبهان، حيِت دمحم )١١

  اثلثا: ادلقابالت الشخصية: 

، جامعة اظتوصل(، ، كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية، أستاذ اتريخ اظتغرب واألندلس١٥٩٩)استاذ جامعي .(١١١١_ أزتد، هنلة شهاب. )١١
 تشرين الثاين. ١١ظتوصل.  مقابلة شخصية. ا

، معاون عميد كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة اظتوصل(، اظتوصل. مقابلة ١٥٣٣)استاذ جامعي .(١١١١_ اصتبوري، سعد رمضان. )١٣
 كانون الثاين.   ١١شخصية. 
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جامعة اظتوصل(، اظتوصل. مقابلة  كلية اآلداب،  ألداين،، أستاذ الفكر اإلسالمي وا١٥٦٥)استاذ جامعي .(١١١١_ شبيب، انيف دمحم. )١٣
 تشرين الثاين. ١١شخصية. 

 كانون األول.   ١١، جامعة اظتوصل(، اظتوصل.  مقابلة شخصية. ١٥٣٣)استاذ جامعي متقاعد .(١١١١_ طو، عبدالواحد ذنون. )١٩

اظتوصل، جامعة اظتوصل(، اظتوصل. مقابلة شخصية. ، مدير مركز دراسات ١٥٦٥)استاذ جامعي .(١١١١_ العباجيي، ميسون ذنون. )١٦
 تشرين الثاين. ١٩

جامعة اظتوصل(، اظتوصل.  مقابلة شخصية.  كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية،  ،١٥٩٩)استاذ جامعي متقاعد .(١١١١_ عبيد، طو خضر. )١٣
 آذار.  ٩

 تشرين الثاين. ١٩اظتوصل(، اظتوصل.  مقابلة شخصية. ، جامعة ١٥٣٩)استاذ جامعي متقاعد .(١١١١_ العالف، إبراىيم خليل. )١٩

جامعة اظتوصل(، اظتوصل.  كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية، ، أستاذ التاريخ اإلسالمي،  ١٥٩٣)استاذ جامعي .(١١١١_ قادر، نزار دمحم. )١٥
 تشرين الثاين. ١١مقابلة شخصية. 

جامعة اظتوصل(،  كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية،  ، أستاذ التاريخ اإلسالمي،١٥٣٩ي)استاذ جامع .(١١١١_ اظتشهداين، ايسر عبداصتواد. )١١
 تشرين الثاين. ١٣اظتوصل.  مقابلة شخصية. 

جامعة اظتوصل(،  كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية،  ، أستاذ التاريخ اإلسالمي،١٥٩٣)استاذ جامعي .(١١١١) ._ النقيب، أحالم حسن١١
 تشرين الثاين. ١١. اظتوصل. مقابلة شخصية
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 : البحث ملخص
معرفة داللة الفروق يف  مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة فاقدي االب قياسىدف البحث       

ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة ادلرحلة االعدادية يف احلمدانية على وفق متغيَت اجلنس ذكور /إانث. قياس 
اعتمدت الباحثة اجملاالت اليت حددىا جيفري يونغ سنة دى طلبة العاديُت. مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية ل

( 7)  ( فقرة، موزعة على اجملاالت بواقع57عددىا مخسة رلاالت وقد قامت الباحثة بصياغة )يت تبلغ ( وال3002)
بواقع التمييز ينة ومت سحب عفقرات لكل رلال وتفرعتها. وقد قامت الباحثة ابجراء الصدق الظاىري والصدق البنائي 

( من اجلنسُت كليهما ومت ترتيب الدرجات من اعلى درجة اىل ادىن درجة  لذا مت حساب القوة التمييزية للفقرة 000)
ومت ( 53.327-0.900ابستخدام االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ووجد ان القيمة التائية احملسوبة ترواحت بُت )

الذي  ( فقرة ومت حساب معامل الثبات اعادة االختبار57ت يف شكل النهائي )( فقرات فاصبح عدد فقرا50حذف )
لتطبيق على العينة االساسية ل اً يكون ادلقياس جاىز  ( لذا0..0الذي بلغت قيمتو )وألفا كرونباخ  ( 0..0بلغت قيمتو )

( ذكور .7ة االساسية )وبلغت العين (.597( والوسط الفرضي )57( والدرجة االدىن)237علما ان الدرجة العليا )
 ( ذكور وإانث من طلبة العاديُت. .7وإانث من طلبة فاقديُت االب، و)
 .ادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة(. ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية. الكلمات ادلفتاحية )ادلخططات 

Abstract 

      The aim of the research is to measure the level of the non-adaptive 

cognitive schemas among the students without a father, to know the 

significance of the differences in the non-adaptive cognitive schemas for 

the middle school students in Hamdania according to the male/female 

gender variable.  Measuring the level of non-adaptive cognitive schemas 

among ordinary students.  The researcher relied on the five fields identified 

by Jeffrey Young in the year (2003).  The researcher carried out the 

apparent validity and structural validity, and the discrimination sample was 

withdrawn by (400) of both sexes, and the scores were arranged from the 

highest degree to the lowest degree, so the discriminatory power of the 

paragraph was calculated using the t-test for two independent samples, and 

it was found that the calculated T-value ranged between (0.944-12.235).  

(10) paragraphs were deleted, so the number of paragraphs in the final form 

became (65) paragraphs, and the retest reliability coefficient was 

calculated, whose value was (0.80) and Cronbach’s alpha, whose value was 

(0.84), so the scale is ready to be applied to the basic sample, knowing that 

the highest degree is (325), the lowest score (65), and the hypothetical 

mean (195).  The basic sample amounted to (58) male and female students 
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who lost their father, and (58) male and female students from the ordinary 

students. 

 اوال: ادلشكلة البحث:
بناء معلومات جديدة تعمل  فيهامراحل حياتو ادلادة اخلام اليت يتم  يفالسابقة اليت يكتسبها الفرد  اخلربات دتثل      
للفرد لكيفية التعامل مع الذات واالخرين لتندمج يف العمليات ادلعرفية للفرد اليت تسمى ابدلخططات، ومن خالل  موجهة

سلططات حيان تتكون يف بعض االتتكون لدى الفرد الستجابة للمثَتات اخلارجية ويتم التعامل معها، ادلخططات يتم ا
مبكرة خاطئة غَت متكيفة تقوم ابلتكيف بطريقة سلتلفة تدفع الفرد ألعطاء أتويالت وتصورات خاطئة، فيقوم الفرد ابدراك 

على سلوكو من جهة وعلى انفعاالتو من جهة أخرى ادلواقف عكس حقيقتها او يقوم إبدراكها بصورة مشوىة، فتؤثر 
( ابالىتمام Jeffrey Youngقام جيفري يونغ )اذ صحتو النفسية، فيصبح الفرد حتت سوء التوافق النفسي وتضطراب 

 (9: .305هبذه ادلخططات واطلق عليها مصطلح ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية. )كنزة، 
هبذه الدراسة ادلوسومة بعنوان ) ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية واحليز الشخصي  ثلليت دتدف حتديد ادلشكلة البحث اوهب

لدى طلبة فاقدين االب واقراهنم دراسة مقارنة يف ادلدارس االعدادية قضاء احلمدانية (  تعتقد الباحثة ضرورة القاء الضوء 
تطرقت لدراسة ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية على طبيعة ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية، فضال اىل عدم وجود دراسات 

عدم وجود دراسات سابقة مجعت بُت ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية واحليز  سب اطالع الباحثة وحبى احمللي على مستو 
 الشخصي.

ومن خالل ذلك قامت الباحثة بزايرة لعدد من ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء احلمدانية واحست أبن غلب 
اس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لديهم النو رمبا ىنالك العديد من مشكالت االدراكية حول أنفسهم واألفراد ان يق

والآلخرين شلا يؤدي اىل التأثَت على تفكَتىم وسلوكهم وعالقاهتم مع األفراد الآلخرين لدى الطلبة وان ذلك يؤثر على 
ورمبا على تواصلهم العلمي وظلوىم الشخصي ، والختالف مدى تواصلهم مع االخرين وعلى عالقاهتم بشكل عام 

الدراسات وادلقاييس اليت تستخدمها يف قياس احليز ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية ونظراً  لتوفر مقياس ادلخططات ادلعرفية 
ثة ان تقوم ابعادة الالتكيفية اال ان الباحثة قامت بتعديالت على ادلقياس ما يناسب ادلرحلة االعدادية  فارأتت الباح

 صياغة فقرات ادلقياس  يالئم البيئة وعينة البحث ليتم قياس ذلك بشكل افضل قدر االمكان .
 اثنيا: امهية البحث:

التاريخ  يفم وازدىارىا عقل االنسان وفكرة لُو أعلية كبَتة يف بناء االسرة واجملتمع ومؤسسات الدولة، إذ ان تقدم األمل 
وك الفرد، إذ عقل االنسان تفكَته لُو أتثَت كبَت على سلل مفكريها العقلية والفكرية،ها وعلمائها يقاس إبصلازات معاصري

 بشكل كبَتة بطريقة تفكَته، فاذا استقام التفكَت استقام السلوك، فضاًل عن ان االنفعال الفرد وسلوكو سلوك الفرديرتبط 
دور كبَت يف توجيو سلوك الفرد وتعاملو مع االخرين االنسان  فكَتالتاد الفرد من تفكَته، اعتق يتكونعن اعتقاداتو،  ينشأ

 (5:  3057والبيئة. ) القبالن، 



 رادات موصليظمجلظ د
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،يظ رلميظ محكمظفصلمجلظ 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444ربيع الثاني  -2222(، تذرين الثاني 56مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(6;) 

ادلخططات مبثابة  اذ تعملى شعوران ابالتساق ادلعريف، ان ادلخططات تعمل على احملافظة عل ؼلص علماء النفس ادلعريف
على احلفاظ على رؤية مستقرة ألنفسنا والعامل الذي  طاتادلخطوتساعد بسرعة دلا نعتقد، اختصارات شلا يؤدي اىل التوجو 

 ,Rafaeli & etalنعيش فيو سواء كانت تلك الرؤية دقيقة او غَت دقيقة او متكيفة او غَت قادرة على التكيف )
2011: p12) 

 ىذا الشعوريعتمد ، حلزن او الغضبفضاًل اىل ان يف الغالب تكون استجابة االفراد لؤلحداث السلبية والصعبة يف احلياة اب
 إبعطاء معٌت لتلك االحداث شلا غلعل ويقوم الفرد يف الكثَت من االحيان ة على شدة ذلك احلدث السيء،بصورة جزئي

على نقل حياة الفرد احلالية والسابقة من احلالة طريقة اليت يفكر فيها الفرد ال تعملذ إتلك االحداث على ان تكون سيئة، 
 تعملذ إا يؤدي اىل الكثَت من الصعوابت، حالة االضطراب النفسي كمشاعر الغضب، واالكتئاب شلالصحية الطبيعية اىل 

 (Branch & willson , 2017: p9. )كثَت و، وسلوكهعلى التأثَت يف مشاعر، وتفكَت االفكار ومعتقدات الفرد 
طفولة وادلراىقة بصورة رئيسية نتيجة اثناء مرحلة ال يف أن ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية تتكون youngوافًتض يونغ 

للتجارب واالحداث اليت ؽلر هبا الفرد يف مرحلة الطفولة، وابألخص التجارب السلبية اليت يتعرض ذلا الفرد ) اي عدم تلبية 
ية الالتكيفية إبعطاء تصور للمخططات ادلعرف youngقيام يونغ  عنطفية األساسية للطفل (، فضاًل االحتياجات العا

الطفولة او  أ يفقتها ابألفراد األخرين واليت تبدأظلاط عاطفية ومعرفية هتزم نفسها بنفسها فيما يتعلق ابلذات وعال فهاوصب
 :Mairet & etal , 2014سلوك الفرد على مدى وبقية حياتو.  ) يفتكون سلتلة اىل حد كبَت وتؤثر ادلراىقة و 
p172) 

لالتكيفية تكون قوية وسلتلة يف دتثليها العقلي ويف تعامل الفرد مع نفسو أبن ادلخططات ادلعرفية ا youngيؤكد يونغ  
واالفراد االخرين والعامل، فضاًل اىل ان عدم قدرة الوالدين على اشباع احتياجات الطفل، وجتارب الطفولة السلبية االبوية، 

ويؤدي اىل حدوث سلوك  لُو يف بقية حياتو، ومعادايً  اً واألمومة القاسية، ورفض الزمالء جتعل الفرد يرى العامل مكان سلبي
عنها ردود فعل عقابية لدى البالغُت، فينتج عنها تعزيز   لسلوكيات السلبية والتخريبيةاتنتج ، إذ أن مشكالتسليب و 

سلبًا على معتقدات االفراد عن انفسهم واالفراد  السلبيةاالحداث تؤثر قداهتم السلبية بشكل متكرر، إذ سلوكهم ومعت
 ( Herbrink , 2018 : p73-74الخرين والعامل. )ا

( لتقييم العالقة بُت ادلخططات 3000) Grebot & Dephanixيف دراسة اجربيو و دوفانيكس كشفت نتائج 
انُو كلما كانت مستوى  ند طلبة اجلامعة،ادلعرفية ادلكيفية واسًتاتيجات الواجهة )ادلساندة االجتماعية وحل ادلشكالت( ع

يزداد توجو  اجهة ادلتعلقة حبل ادلشكالت،ادلعرفية الالتكيفية مرتفعة اطلفض توجو الطلبة اىل اسًتاتيجات ادلو ادلخططات 
 (32:  3050ضلو اسًتاتيجات التجنب واالنسحاب. )صفية ، يف الوقت نفسو الطلبة 

راسة، وقياس مستوى ادلتغَتين أما االعلية التطبيقية فتتمثل يف اإلجراءات التطبيقية والعملية ادلعتمدة يف ىذه الد
 )ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية واحليز الشخصي( لدى رلتمع الدراسة ادلتمثل يف طلبة ادلرحلة االعدادية.
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 البحث: : هدفاثلثاً 
 يهدف البحث احلايل اىل 

 مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة فاقدي االب قياس .5
خططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة ادلرحلة االعدادية يف احلمدانية على وفق متغيَت معرفة داللة الفروق يف ادل .3

 اجلنس ذكور /إانث.
 قياس مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة العاديُت. .2
 معرفة داللة الفروق ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة العاديُت تبعا دلتغَت اجلنس ذكور/ إانث. .0

 رابعاً: حدود البحث:
 ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء احلمدانية . ثل احلدود ادلكانية: دت احلدود ادلكانية .5
 والسادس ومنطلبة ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء محدانية للصفوف الرابع واخلامس  ثل: دت احلدود البشرية .3

 اانث (. –) ذكور كليهما اجلنسُت  
 (3033 -3035) الدراسة العام ثل: دت احلدود الزمانية .2
 : ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء احلمدانية . احلدود ادلعرفية .0

 خامسًا: حتديد ادلصطلحات :
 -كل من :ا  ات ادلعرفية الالتكيفية وقد عرفهادلخطط

 Jeffrey Young  (2223 )جيفري يونغ  .4
سعة االنتشار مستحوذة تتضمن الذكرايت، واالنفعاالت، وادلعارف، واالحاسيس اجلسدية او أظلاط وا وضوعات" م

 يفراىقة وتتوسع وتظهر معادلها مرحلة الطفولة اوادل يف ويف عالقتو ابألخرين، وتتطوراليت تتعلق ابلفرد يف حد ذاتو 
ة زلبطة للذات وانفعالية ويفًتض ان حياة الفرد وتكون سلتلة وظيفيًا بشكل كبَت ويضيف يونغ أبهنا أظلاط معرفي

 & Young)  استجابة ذلذه ادلخططات".تتشكل  وأظلا من ادلخططات اً السلوكيات غَت ادلتكيفة ليست جزء
etal, 2003: p7) 

 Hawsseaust (2223 )هاوسو  .2
يت الاألخرين والعامل حول الذات وحول ربات سيئة يف ادلاضي فهي ادراكات راسخة خل" شعور مؤمل يتكرر يف احلاضر نتيجة 

حلرمان ونقص تربوي سليم فتصبح طريقة االدراك صلبة وسلبية عند الراشد". )صليحة والزىراء،  تًتسخ مبكرًا يف الطفولة
3055 :0) 
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 لبحثها. نظرايً  اتعريف( 3002لباحثة تعريف جيفري يونغ )تبينت ا التعريف النظري:
 تكيفيةالتعريف األجرائي ادلخططات ادلعرفية الال

 اجابتو على مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية. ة اليت ػلصل عليها الطالب منىو الدرج
 االطار النظري:

 :   Youngويونغ  Beckمفهوم ادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة لدى بيك  -
 :  Beck( لدى بيك 4

يرى أن ادلخطط بنية ادراكية تستخدم كبَتة للمخططات يف نظريتو ادلعرفية لالكتئاب، و  أعلية Beckأعطى بيك 
 (  Beck & etal , 1990 : p150 للفحص والًتميز وتقييم ادلثَتات اخلارجية اليت تؤثر على الكائن احلي . )

  Beckوابلنظر اىل اتريخ علم النفس وابلرجوع اىل النظرايت ادلبكرة، إذ أن العالج ادلعريف الذي مت تطويره على يد بيك 
ستينات من القرن ادلاضي كعالج لالكتئاب يركز على الوضع الراىن للفرد ومشاكلة وما ؽلتلكو من أفكار يف أوائل ال

مشوىو، ومنُذ ذلك أستخدم العالج ادلعريف السلوكي يف معاجلة اضطراابت نفسية متعددة، فضاًل اىل أن العديد من 
ارتبطت ابلتجارب واخلربات السلبية يف مرحلة الطفولة،  الدراسات اكدت فعالية ىذا ادلنهج ابلرغم من قلة الدراسات اليت

 (Unal , 2012 :p1إذ تعد جتارب الطفولة السلبية جانب مهم لعالج ادلشاكل اليت يعاين الفرد منها . ) 
اىل ىذه ادلخططات يف اهنا مرجع أساسي يستخدمو الفرد يف عالقاتو مع االخرين ووسيلة لفهم   Beckوينظر بيك 

تو والعامل الذي يعيش فيو، فضاًل اىل اهنا تؤثر يف كيفية ادراكو لؤلفراد واالشياء من حولة وتعمل على نشوء وتفسَت ذا
األفكار االوتوماتيكية وتنشيطها، وقد تكون ىذه ادلخططات ظاىرة او كامنة وختتلف بُت االفراد، فضاًل عن أن كل 

تلف استجاابت االفراد تبعًا إلختالف ادلخطط لديهم، سلطط ؼلتلف من فرد ألخر حسب خربتو ومن ىذا ادلنطلق خت
فضاًل اىل أن ىذه ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة تعد عائق يف بناء شخصية الفرد لتأثَتىا على معتقداتو وأفكاره ضلو 

، ادلخططات اىل ) سلططات ادراكية ، سلططات وجدانية ، سلططات سلوكيو  Beckاالفراد االخرين، إذ قسم بيك 
 ( 35:  .305)كنزة ، يولوجية (. سلططات دفاعية ، سلططات فس

 : Geffrey Young( لدى جيفري يونغ 2
على تطوير البٌت لدى بيك اىل ادلخططات مبكرة غَت متكيفة لوصف السلوكيات غَت ادلتكيفة  Youngعمل يونغ 

جتارب سلبية مبكرة وحاجات أساسية مل تشبع السلبية ادلتعلقة ابلفرد وكيفية ادراكو ما ػليط بِو، واليت حتدث بسبب 
وخاصًة االحتياجات العاطفية، فضاًل اىل أن ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة تستخدم يف وصف نقاط الضعف ادلعريف 

 (Sarparanta, 2015 :p2-3)بية توجد يف االضطراابت النفسية.لؤلمراض النفسية، إذ اهنا تؤدي اىل سلوكيات سل
على تصميم عالج تكاملي يرتكز على ادلخطط لتكوين اطار نظري يطابق النموذج ادلعريف لبيك  Youngوعمل يونغ 

Beck  دلعاجلة االضطراابت لدى االفراد، ولتحديد األفكار وادلعتقدات اليت تكونت يف الطفولة مت استعمال مفهوم
مستقرة ودائمة يف تتطور اثناء الطفولة  على اهنا مواضيع Youngادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة، إذ حددىا يونغ 
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وتستمر على مدى حياة الفرد، إذ اهنا تنشئ من خالل حداث الطفولة ادلؤدلة اليت يتعرض ذلا الطفل، ويرى يونغ 
Young  أن عامل الطفل اسرتو ومن جتاربو ادلبكرة يطور قواعد دلواجهة مشكالت احلياة، إذ اهنم طوروا ظلط سلوكهم من

ة ردود أفعال والديهم وعندما يكربوا ويستمروا على نفس السلوك وابألخص األحداث اليت تفعل ىذه خالل مالحظ
ادلخططات، عندىا يقوم الفرد بتقيم العامل كما لو كانت نفس التجارب وادلواقف ادلبكرة اليت عاشوىا ومروا هبا يف طفولتهم 

 (Karaca, 2014 : p13بصورة غَت مقصودة . )
ليصبح قادر على تصور ادلشكالت  Beckاىل ضرورة اجراء تعديالت على ظلوذج بيك  Youngإذ توصل يونغ 

 (Young, 1999 : p70).ادلعرفية والسلوكية لدى الفرد من خالل الًتكيز على ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة 
الستجاابت النفسية حتكم الفرد  اىل أن ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة يف اهنا أظلاط طويلة من ا Youngوأشار يونغ 

كيف يدرك العالك، وما ػليط بِو، وكيفية فهم ما ػلدث للفرد وما يشعر بِو، إذ ان ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة تدفع 
الفرد أبن يتصرف بطرق منهزمة للذات ، وىذه السلوكيات اليت تدفعها ادلخطط جتعل الفرد ال يدرك أتثَتىا علية يف 

 : Edwords, 2013ة، وحىت عندما يرركها الفرد على اهنا مشكلة فأنو يشعر بعدم استطاعتو تغيَتىا . )جوانب احليا
p14 ) 

( يبُت 5واجلدول ) Youngوادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة لدى يونغ  Beckوىناك فرق بُت البٌت حددىا بيك 
 ( 253: 3055ذلك :  )دمحاين واخرون ، 
 Youngوادلخططات لدى يونغ   Beckبىن لدى بيك ( الفرق بني ال4اجلدول )

 Youngادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة لدى يونغ  Beckالبىن لدى بيك  

عدت يف البداية سلططات غَت شرطية اال أن يونغ بعد  تعد سلططات شرطية
فًتة عدىا سلططات غَت شرطية وأخرى شرطية 
فادلخططات غَت الشرطية تنمو بوقت مبكرة أما 

 دلخططات الشرطية تنمو بوقت اتيل أي فيما بعدا
ليس فيها أمل للحل ومعاجلة ويصعب تغيَتىا وال تًتك  فيها أمل للحل وادلعاجلة وؽلكن تغيَتىا

 أي خيار
تعد سلططات أولية مركزية الغَت شرطية منها أما الشرطية  تعد سلططات اثنوية ومدخل للمخططات ادلركزية

 تعد كمخططات اثنوية
 ذلا جانبان انفعايل ومعريف ا جانب معريفذل
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 دراسات سابقة
 ( اجلزائر :2247دراسة إبراهيم وايب مولود )

 "عالقة ادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة ابلتشويهات ادلعرفية لدى تالميذ التعليم الثانوي "
ات ادلعرفية لدى تالميذ التعليم الثانوي، ىدفت الدراسة اىل معرفة العالقة بُت ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة والتشويه

( طالبًا وطالبة من 570متغَت اجلنس، وبلغت العينة الدراسة ) دلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفةفضاًل اىل معرفة الفروق اب
رة ( سنة، ودتثلت أدوات الدراسة مبقياس ادلخططات ادلبك33 -57اثنوية بدر الدين صاحل ابلوادي تراوحت أعمارىم بُت )

(، ومقياس 3050النسخة ادلختصرة من قبل عبد الرمحن وسعفان ) Jeffrey Youngغَت ادلتكيفة جليفري يونغ 
م الباحث بًتمجتو والتحقق من صدقو وثباتو، ومن اىم الوسائل ا( إذ قDe-Oliveire,2010التشوىات ادلعرفية  )

استخدم و   spssقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلحصائية ادلستخدمة يف حتليل البياانت اخلام فقد استخدمت احل
معامل ارتباط بَتسون، ومعامل الفا كرونباخ، ومعامل سبَتمان، واختبار التائي لعينة واحدة، وأشارت النتائج اىل وجود 

ت ادلخططات عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت سلططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة والتشويهات ادلعرفية إذ كلما ارتفع
إحصائية يف  ادلبكرة غَت ادلتكيفة تبعتها زايدة يف التشويهات ادلعرفية، فضاًل اىل أهنا أشارت اىل عدم وجود فروق ذات داللة

 (3055لمخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة والتشويهات ادلعرفية تبعا دلتغَت اجلنس . )إبراىيم وأيب مولود ، ل الدرجة الكلية
 :( اجلزائر2248دراسة إبراهيم )

 " ادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة يف ضوء متغريي اجلنس والسن لدى عينة من تالميذ  التعليم الثانوي " 
ىدفت الدراسة اىل التعرف على أتثَت متغَتي اجلنس والسن يف ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة لدى عينة من تالميذ 

( سنة مت اختيارىم بطريقة عشوائية 33 -57( طالبًا وطالبة تًتواح أعمارىم )5.0التعليم الثانوي، وبلغت عينة الدراسة )
بسيطة من اثنوية بدر الدين صاحل بوالية الوادي، إذ مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي يف ىذه الدراسة، ولتحقيق 

الصورة  Jeffrey Youngجيفري يونغ  يت اعدىادلبكرة غَت ادلتكيفة الاىداف الدراسة مت استخدام ادلخططات ا
ادلختصرة، ولتحليل البياانت اخلام مت استخدم معامل ارتباط بَتسون، ومعامل الفا كرونباخ ، ومعامل سبَتمان، واالختبار 

اىل وجود فروق داللة إحصائية يف الدرجة الكلية  ل البياانت احصائيا أشارتبعد حتليالنتائج دة، التائي لعينة واح
عدم وجود فروق دالة احصائيًا تبعا دلتغَت   اجلنس ولصاحل االانث، فضاًل سب متغَتحبَت ادلتكيفة للمخططات ادلبكرة غ

 (.305السن شلا يدل على عدم وجود أثر دلتغَت السن على الدرجة الكلية يف ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة. )إبراىيم، 
 مدى اإلفادة من الدراسات السابقة:

 مبتغَتات الدراسة احلالية ) ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية، احليز الشخصي( اجلانب النظري ادلتعلق  .4
 بلورة صياغة األعلية وادلشكلة دلتغَتات البحث. .2
 االطالع على الدراسات السابقة ونتائجها. .3
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االطالع على حجم العينة ادلستخدمة من الدراسات السابقة واالستفادة منها يف حتديد حجم العينة واتباع  .4
 راءات الصحيحة يف اختيارىا.اإلج

 حتديد الوسائل االحصائية ادلناسبة. .5
 االطالع على االطر النظرية ادلعتمدة يف الدراسات السابقة واإلفادة منها. .6
 االطالع على نتائج تلك الدراسات ومقارنتها مع نتائج الدراسة احلالية. .7
 االطالع على التوصيات وادلقًتحات فيها ..

 :إجراءات البحث
يف حتقيق اىدافو ويتمثل مبجموعة من االجراءات البحثية اليت تقوم هبا الباحثة  ادلقارنيعتمد البحث احلايل ادلنهج        

مجع احلقائق والبياانت وتصنيفها، ومعاجلتها  ابالعتماد علىارنة العينات ادلدروسة بشكل متكامل لوصف الظاىرة ومق
 اللتها والوصول اىل نتائج او تعميمات عن الظاىرة او ادلوضوع زلل الدراسة.وحتليلها حتلياًل دقيقاً كافياً الستخالص د

 أوال: رلتمع البحث:
( ويتكون رلتمع البحث من 55: 5990)داؤد وأنور، مجيعا مفردات الظاىرة ادلدروسة  يعرف رلتمع البحث أبنو      

 كليهما  اجلنسُت )الرابع ،اخلامس والسادس( ومنة طلبة ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء احلمدانية من الصفوف الدراسي
مت احلصول على  و ( طالبًا وطالبة59095م الكلي )بلغ عددى إذ( 3033 -3035الذكور واالانث للعام الدراسي )

  .البياانت اجملتمع من شعبة التخطيط وادلتابعة يف الًتبية قضاء احلمدانية
 اثنياً: عينات البحث:

 العينة االستطالعية: .5
( طالب 70( فرداً بواقع )500البحث، اذ وقع االختيار ابلطريقة العشوائية على ) داةيار ىذه العينة لتجريب امت االخت

 ضاء احلمدانية.( طالبة من ادلدراس االعدادية يف مركز ق70و)
 عينة الثبات: .3

للصفُت الرابع اخلامس من ادلدارس  ( طالباً وطالبة من ادلدراس االعدادية07اختارت الباحثة عينة عشوائية مكونة من )
نُت لغرض التحقق من االعدادية الصف الرابع من مدرسة اعداية سارة للبنات والصف اخلامس من مدرسة قره قوش للب

 .اةثبات االد
 عينة التحليل االحصائي: .2

تيار عينة التمييز لتحقق من صدق االتساق الداخلي وصدق البناء والقوة التمييزية لفقرات اداات البحث، مت اخل 
( فرداً، بواقع )عدد من الذكور يف التمييز ( و )عدد من االانث يف 000ابألسلوب العشوائي اذ تكونت العينة من )

 (.5يف اجلدول ) يتضحمركز قضاء احلمدانية، كما عينة التمييز ( من ادلدارس االعدادية يف 



 رادات موصليظمجلظ د
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،يظ رلميظ محكمظفصلمجلظ 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444ربيع الثاني  -2222(، تذرين الثاني 56مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(77) 

 عينة التحليل االحصائي( 4) جدول
 اجلنس العدد اسم ادلدرسة ت
 ذكور 50 عدادية اشور للبنُتإ 5
 انثإ 500 عدادية سارة للبناتإ 3
 ذكور 0. عدادية قره قوش للبنُتإ 2
 انثإ 500 عدادية مرًن العذراء للبناتإ 0
 انثإذكور/  00 اثنوية الطاىرة االىلية ادلختلطة 7
 انثإذكور/  30 اثنوية احلمدانية للمتمزين وادلتميزات ادلختلطة 5
  000 اجملموع الكلي 
 
 عينة البحث االساسية: .0

ؽلكن تعميم  إذلعناصر اجملتمع افضل دتثيل، ا تتمثل بُتوعة جزئية من رلتمع البحث، و هنا رلمتعرف عينة البحث أب      
ة (، فبعد حتديد رلتمع البحث مت سحب عينة قصدي.35:  3050نتائج تلك العينة على اجملتمع أبكملو )عباس واخرون، 

بفروع العدادي ( طالباً وطالبًة من العاديُت من الصف الرابع واخلامس والسادس ا.7( طالباً وطالبًة من فاقدين و).7من )
سية، وراعت الباحثة هبذا االختبار عدم تكرار اي فرد من العينات السابقة يف العينة االسا سلتلفة احيائي، وتطبيقي، واديب.

 (.3يف اجلدول ) تتضحوكما 
 عينة البحث االساسية( 2ول )جد

 اجملموعة يونعاد ونفاقد اجلنس اسم ادلدرسة ت
 سادس خامس رابع سادس خامس رابع

 35 4 6 3 4 6 3 ذكور عدادية اشور للبنُتإ 4

 .2 5 8 6 5 8 6 انثإ عدادية سارة للبناتإ 2

 .3 6 6 2 6 6 2 ذكور عدادية قره قوش للبنُتإ 3

 30 4 5 1 4 5 1 انثإ ذراء للبناتعدادية مرًن العإ 4

 3  1   1  انثإذكور/ اثنوية الباسل االىلية 5

 3   1   1 انثإذكور/ اثنوية احلمدانية للمتميزين وادلتميزات 6

 555 .7 .7 اجملموع الكلي 
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 ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية:مقياس 
اختبار يالئم  دلخططات ادلعرفية الالتكيفيةاسات ادلتعلقة ابعلى عدد من االختبارات والدر اطالع  وجدت الباحثة بعد     

من قبل  ذي اعدهخططات ادلعرفية الالتكيفية الحبثها او عينتو، إذ قامت الباحثة ابالعتماد على اجملاالت مقياس ادل
(Jeffrey Young)( 2( سلطط واجلدول )57( رلاالت تنقسم اىل )7، ويتضمن) : يبُت ذلك 

 ت ادلخططات ادلعرفية الالتكيفيةرلاال( 3جدول )
 ادلخططات اليت تنتمي لكل رلال  رلاالت ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية ت

 
 
 
5 

 
 
 
 

 االنفصال والرفض

 سلطط اذلجر/عدم االستقرار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط عدم الثقة / االساءة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط احلرمان العاطفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط العيب / اخلجل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط العزلة االجتماعية/ االغًتاب
 
 
3 

 
 
 

 نقص االستقاللية وضعف األداء

 سلطط االعتمادية/ العجز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط القابلية لؤلذى او ادلرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خرين/ عدم النضج الذايتطط التعلق ابآسل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط الفشل 
2  

 نقص احلدود
 سلطط اجلدارة / العظمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنظيم الذايتسلطط عدم كفاية ضبط الذايت / ال

0  
 التوجو ضلو األخرين 

 سلطط اخلضوع او االذعان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سلطط التضحية ابلذات

7  
 احلذر الزائد والكبت

 سلطط الكبت العاطفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رامة ادلعايَت / احلساسية للنقدسلطط الص
بدرجة كبَتة  ( )7بدائل االجابة ) تنطبقات لكل رلال وتفرعات اجملال و ( فقر 7فقرة( موزعة بواقع ) 57إعدت الباحثة ) 

 جداً ، تنطبق علي بدرجة كبَتة ، تنطبق علي بدرجة متوسطة ، تنطبق علي بدرجة قليلة ، تنطبق علي بدرجة قليلة جداً(
 صدق االختبار:اوال: 
يعترب  إذ يعدان مل يكن أعلها على االطالق، يعد الصدق من اكثر ادلفاىيم اإلساسية أعلية يف رلال القياس النفسي      

 (.0: 3000)أمساعيل، اخلاصية االساسية االوىل اليت غلب ان تتوفر يف وسيلة القياس بصفة عامة 
 : الطرائق االتيو خططات ادلعرفية الالتكيفيةإلستخراج صدق اختبار ادلا اعتمدت الباحثة لذ 
أكدت )انستازي( أبنو البد من توفَت صفة الصدق الظاىري للمقياس لكي يكون أكثر فاعلية يف  الصدق الظاهري:.4

لصدد (، واب.55: 3055ختبار )سلائيل، ادلواقف العملية وللتأكد من تعاون الذين أجري الفحص عليهم يف ادلواقف اال
( أبن الصدق الظاىري ؽلثل الشكل العام لالختبار أو الصورة اخلارجية من حيث 3003يؤكد )ابو حويج،   نفسو إذ

أنو يتناول ارشادات االختبار ومدى دقتو ودرجة ما و نوعية مفرداتو وكيفية صياغتها ومدى وضوح ىذه ادلفردات، كما 
 (.520:  3003يتمتع بو من موضوعية )ابو جويج واخرون، 

 ذي بلغ اخلرباء واحملكمُت والمن الصدق الظاىري لالختبار بعرضو على رلموعة من يف ضوء ذلك كدت الباحثة أت       
يبُت ذلك وبعد االخذ مبالحظاهتم وآرائهم قبلت  حية االختبار والبدائل للتأكد من صال ( خبَتاً وزلكماً  30عددىم )

 %( فأكثر.0.الفقرات اليت حصلت على نسبة االتفاق )
( اذ يشَت بلوم ان ادلقياس أذا حصل 0يف اجلدول )يتضح وصياغتها أبسلوب سلتلف كما الفقرات  فضاًل عن تعديل       

ويقيس ما وضع ألجلو )بلوم،  اً ان ادلقياس صادق يعدؽلكننا ان نشعر ابألرتياح و  %( أو أكثر57على نسبة اتفاق )
59.2 :535.) 

 
 
 
 
 



 رادات موصليظمجلظ د
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،يظ رلميظ محكمظفصلمجلظ 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444ربيع الثاني  -2222(، تذرين الثاني 56مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(7:) 

 خططات ادلعرفية الالتكيفية حس  اراء اخلاراء واكحمكمنيتعديل فقرات اختبار ادل( 4جدول )
 الفقرات بعد التعديل الفقرات قبل التعديل الرقم

قلق من فقدان االشخاص الذين احتاجهم يف أ قلق من فقدان االشخاص االخرين الحتياجي ذلمأ 2
 حيايت

فراد االخرين لتحقيق يسخدمي ويستغلٍت األ 5
 مصاحلهم واىدافهم

 لتحقيق مصاحلهم واىدافهم خرينفراد اآ األيستغلٍت

 ن بعض االشخاص سيسيئون يلأظن أ أظن ان االشخاص ييسئون ويغدرون يب .
اجلس لوحدي وابتعد عن االشخاص االخرين  50

 لشكي يف دوافعهم ضلوي
 اشك يف دوافع االشخاص االخرين ضلوي

توقع صعوبة التوافق مع فقدان اىتمام االخرين يل أ 57
 ابتعاىم عٍتو 

توقع صعوبة التوافق مع فقدان اىتمام االخرين يب أ
 وابتعادىم عٍت

 أظن أىن غَت مرحب بو من  االشخاص االخرين ظن أىن غَت مرحب يب من االشخاص االخرينأ 55
 صبح فقَتاً أاقلق من أين سافقد شلتلكايت و  ن اصبح فقَتاً أو أاقلق من اىن سافقد شلتلكايت  23
 يل حياة خاصة يب توليس اً أشعر اان ووالداي واحد يل حياة خاصة يب توليس اً ووالداي واحد أشعر ان 29
 أشعر بضعف قدريت على االصلاز والنجاح أشعر انُو ليست يل القدرة على اإلصلاز والنجاح 03
 افتقر اىل االجتهاد والتفوق الدراسي أفتقد اىل االجتهاد والتفوق الدراسي 00
نقص والفشل عندما افكر يف مقارنة أشعر ابل  07

 نفسي ابالخرين
 أشعر ابلنقص والفشل عندما اقارن نفسي ابألخرين

 أختلى عن ىديف اذا مل استطيع حتقيقيو واختلى عن ىديف اذ لو استطع حتقيقولأتعرض  72
اذ فعلت عكس ما  شكالتأظن انٍت احبث عن ادل 75

 يريدُه االخرين
اذا فعلت عكس ما  تكالأظن انٍت احبث عن ادلش

 يريدُه االخرين
أطبع والدي وان كان خاطئًا حبقي لتجنب غضبو  50

 وفقدان رضاه عٍت
أطيع والدي وان كان خاطئًا حبقي لتجنب غضبو 

 وفقدان رضاه عٍت
يظن الناس أنٍت بال مشاعر لشدة درجة حتكمي  50

 بنفسي
 يظن الناس أنٍت بال مشاعر لشدة حتكمي بنفسي

لى جهد لدي بشكل يفوق قدريت لتحقيق أعمل ع 55
 االفضل والتفوق على االخرين

أعمل ابعلى جهد لدي بشكل يفوق قدريت لتحقيق 
 االفضل والتفوق على االخرين
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يطلق علية البعض مؤشر الثبات، ويستخرج بعد حساب قيمة الثبات، ويعد صدق الدرجات . الصدق الذايت: 2
عن االختبار، وؽلكن اغلاد الصدق الذايت حبساب اجلزر الًتبيعي دلعامل ثبات يت تتنج ة الابلنسبة للدرجات احلقيقالتجريبية 

قاً، فان الصدق الذايت لو سيتم توضيحو الحو ( 09.5ان معامل الثبات بلغ ) (، ومبا550: 3055االختبار )الرؽلاوي، 
 اىل صدق عال وتؤكد صالحية االختبار للتطبيق. قيمة عالية  تشَت( 0..0)
أن إذ تفًتض يدل صدق البناء على الدرجة اليت تكشف عن وجود السمة ادلدروسة يف ادلستجيب، أي  . صدق البناء:3

(، ويهتم صدق البناء بقياس االختبار للمجال أو 390: .305يقيس مسة أو تكوين أو وظيفة ما )العباسي،  االختبار 
حثة وللتحقق منو يتم توظيف عدة مؤشرات اعتمدت البا(، 355: 3055ادلوضوع زلور االىتمام )ىارجروف وجيمس، 

 أييت:  على وفق ماعلى ثالثة منها 
 أ. القوة التمييزية الختبار ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية:

م تعٍت القوة التمييزية للفقرة قدرهتا على التمييز بُت ادلستجيبُت من فئة ذوي االداء الواطئ وفئة ذوي االداء العايل ابجاابهت
ساب قوة دتييز الفقرات الختبار ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية مت اجراء حل (،020: 3000فقرة )النبهان، على ال

 -اخلطوات االتية:
 ( من رلتمع البحث بواقع )( طالبا وطالبة.000مت سحب عينة عشوائية )عينة التحليل االحصائي 
 ( 35/55/3035( فرداً يف يوم السبت ادلوافق )000عددىا ) تبلغيت عينة التحليالت االحصائية ال تطبيق االختبار على

تصحيح االختبار  بعدىامت  مركز قضاء احلمدانية، و ، ومت التطبيق يف ادلدارس االعدادية يففقا لكتاب تسهيل ادلهمةو 
ديد نسبة سب الدرجة الكلية لكل طالب وطالبة ومن  م مت ترتيب الدرجات من أعلى درجة اىل اقل درجة ومت حتحبو 
%( من الدرجات 35( طالب وطالبة، وحتديد نسبة ).50%( من الدرجات العليا واليت كان عدد أفرادىا )35)

ان معامل دتييز الفقرة يكون حساسا وأكثر استقرارا حبالة استخدام  أساس( طالبًا وطالبة، على .50) الدنيا اليت دتثل
 (.595: 3000ىذه النسبة ) النبهان، 

 اجملموعتُت )العليا والدنيا( مت حساب القوة التمييزية للفقرة ابستخدام االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت  ويعد تعيُت
ت ( مت التحقق من داللة الفروق بُت درجاSPSSوابستخدام برانمج احلقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )

 مستقلتُت ووجد ان القيم التائية احملسوبة تراوحت بُت ابستخدام االختبار التائي لعينتُتاجملموعتُت العليا والدنيا، 
، 55، 29، .2، 22، 30، 30، 50، 5، 7( بناء على ىذه النتائج مت حذف الفقرات )539327 – 09900)

( عند مستوى داللة 59950( اليت كانت القيمة التائية ذلا اكرب من اجلدولية اليت بلغت )57( وقبول الفقرات )55
 (.350ات حرية )( وبدرج0907)
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 الفقرات اليت مت حذفها حبساب القوة التمييزية دلقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية( 5جدول )
 الفقرات  ت
 اتوقع ان يهجرين الناس اىل حد أىن أقوم أببعادىم عٍت. 7
 يستغلٍت األفراد األخرين لتحقيق مصاحلهم واىدافهم. 5

 ضلوي. اشك يف دوافع االشخاص األخرين 50
 أرتبك واتعرض للنقد والرفض عندما أظهر مبظهر غَت الئق امام األخرين. 30
 أشعر انٍت غَت مرغوب يب ومنبوذ اجتماعيا. 30
 أخشى واختوف من انُو سوف يتم مهامجيت. 22
 من الصعب علي القدرة على االستقالل عن والداي وتكوين شخصية مستقلة يب. .2
 يل حياة خاصة يب. توليس اً احدأشعر اان ووالداي و  29
 صبح ودوداً.أأعاين صعوبة كبَتة يف ان  55
 أخشى أن يعتقد االشخاص األخرين أين متوتر عاطفياً  55

 
 االتساق الداخلي:ب.

: 3005درجة قياس ادلفردات للسمة نفسها  )عالم، بيعٍت االتساق الداخلي االرتباط بُت مفردات االختبار أي       
ب االختبار على العنية، وػلس الفقراتتطبق كس ىذه الطريقة مدى االتساق الداخلي بُت الفقرات وهبذه ( وتع555

 (. 27: 3005بُت االداء على الفقرة واالداء على االختبار الكلي )الروسان، معامل الثبات ابغلاد االتساق 
يت تبلغ عينة التحليالت االحصائية الكره سابقاً على لتحقيق ذلك مت تطبيق االختبار يف ادلدارس االعدادية كما مت ذ       

( فرداً، وبعد مجع البياانت وحتليلها احصائيًا مت حساب معامل ارتباط بَتسون والقيمة التائية لو بُت درجة  000عددىا )
امل االرتباط ( ودلعرفة داللة مع09575 -09003وتراوحت معامالت االرتباط مابُت )كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار، 

( ومت حذف الفقرات اليت كانت غَت دالة 559379 -09555مت حساب القيمة التائية دلعامالت االرتباط اليت تراوحت )
( ومت ابقاء الفقرات اليت كانت قيمتها التائية اكرب من اجلدولية 55، 55، 29، .2، 22، 30، 30، 50، 5، 7وىي )

 (.0907ومستوى الداللة ) (.9( عند درجات حرية )5995اليت بلغت )
 ج. عالقة درجة الفقرة ابلدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اليه:

استخرجت الباحثة معامل االرتباط بَتسون بُت درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمكون اخلاص هبا من بياانت التطبيق      
  وفق اجملاالت .على ادلثبتة سابقاً 
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 رة ابجملال اخلاص هباعالقة درجة كل فق(  6)جدول 
 مع اجملال التابع له   

 االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات اجملاالت
 
 
 
 
 
 

 االنفصال والرفض

1 0.267 2.743 

2 0.307 3.193 
3 0.484 5.475 

4 0.493 5.61 

5 0.146 1.461 
6 0.094 0.935 

7 0.396 4.269 
8 0.334 3.508 

9 0.198 2 

10 0.161 1.615 
11 0.501 5.731 

12 0.611 7.641 
13 0.421 4.595 

14 0.521 6.043 
15 0.436 4.796 

16 0.479 5.402 

17 0.489 5.55 
18 0.227 2.307 

19 0.488 5.535 
20 0.151 1.512 

21 0.569 6.85 

22 0.584 7.122 
23 0.511 5.885 

24 0.631 8.052 
25 0.634 8.116 

 
 

نقص االستقاللية وضعف 

26 0.532 6.22 
27 0.453 5.03 
28 0.453 5.03 
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 6.401 0.543 29 األداء
30 0.479 5.402 
31 0.317 3.309 
32 0.305 3.17 
33 0.245 2.502 
34 0.348 3.675 

 35 0.424 4.635 
36 0.455 5.058 
37 0.088 0.875 
38 0.185 1.864 

 مع اجملال التابع له  
 االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات

39 0.126 1.257 
40 0.515 5.948 
41 0.485 5.49 
42 0.305 3.17 
43 0.492 5.595 
44 0.425 4.648 
45 0.465 5.2 

 
 
 
 
 

 نقص احلدود

46 0.457 5.086 
47 0.237 2.415 
48 0.515 5.948 
49 0.418 4.555 
50 0.441 4.864 
51 0.332 3.484 
52 0.507 5.823 
53 0.462 5.157 
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54 0.408 4.424 
55 0.42 4.581 

 
 
 

 خرينالتوجه حنو اآل

56 0.559 6.674 
57 0.543 6.401 
58 0.343 3.615 
59 0.566 6.797 
60 0.475 5.344 
61 0.304 3.159 
62 0.388 4.167 
63 0.545 6.435 
64 0.401 4.333 
65 0.764 11.722 

 
 احلذر الزائد والكبت

66 0.133 1.328 
67 0.166 1.666 
68 0. 721 10.3 
69 0.681 9.206 
70 0.751 11.259 
71 0.454 5.044 
72 0.633 8.095 

 73 0.380 4.067 
74 0.690 9.437 
75 0.575 6.957 

 
دلعامالت االرتباط اكرب من القيمة مجيعا القيم التائية  قد اظهر التحليل االحصائي ان( 9دول )ابجل يتضح ماوك      

 .(.9ودرجة احلرية )( 0907اهنا دالة احصائيا عند مستوى ) إذ( 599.5ائية اجلدولية البالغة )الت
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  : ة ادلقياس )ملحم، يعرف الثبات أبنو جتانس ادلقياس يف قياس الشيء الذي تقيسو أداثبات االختبار
قياس ليشَت اىل اتساق درجات ادلقياس و ختبارات السيكومًتية للمقاييس ( وىو شرط مهم يف اال327: 3000

 (33: 5990ما غلب قياسو بصورة منتظمة. )داؤد وأنور، 
 وللتأكد من قوة التجانس الداخلي لالختبار مت حساب معامل الثبات بطريقتُت علا:

  :ثبات القياس 
 اعادة االختبار:طريقة 

انت إذ كمن االفراد من مرتُت متالحقتُت اثبتاً فيما يعطي من نتائج، اذا طبق على اجملموعة نفسها  ادلقياس يكون ان     
بتكرار اجراء االختبار، ويعرب عنو  ان درجة الفرد إذ ال تتغَت ( أي 09: 3007نتائجو متشاهبة أو متكافئة )العيسوي، 

يعرب عنو احصائيًا ابنو معامل ارتباط بُت و د وبُت مرات اجراء االختبار، ل ارتباط بُت درجات االفرااحصائيًا ابنو معام
 (500: 3003)الظاىر، . درجات االفراد وبُت مرات اجراء االختبار ادلختلفة 

طبيقو على الطلبة عينة اختارت الباحثة طريقة االعادة للتحقق من ثبات القياس، فبعد ما مت تطبيق يف ادلدارس وت الذ      
يف يوم ( يومًا 57اره )(، وبعد فًتة مقد53/3035/.( طالبًا وطالبًة يف يوم االربعاء ادلوافق )07الثبات والبالغ عددىم )

الشروط، وبعد احلصول على بياانت  هاالعينة وبنفس ها(، ومت تطبيقو مرة اخرى على نفس33/53/3035االربعاء ادلوافق )
للمقياس،  ( شلا يشَت اىل ثبات عايل0..0ارتباط بَتسون بُت التطبيقُت االول والثاين، والذي بلغت قيمتو ) مت اغلاد معامل

مخاسية البدائل واصبح  (57)ية اخلصائص السيكومًتية للمقياس بلغ عدد فقراتو بصورتو النهائ ووبعد التحقق من كاف
 جاىزاً للتطبيق على العينة االساسية.

 باخ )االتساق الداخلي للفقرات(:طريقة ألفا كرون
مت حساب ثبات فقرات ادلقياس معتمدًا على درجات االختبار الفراد العينة السابقة لتطبيق إعادة االختبار إذ قامت 

تعرب ىذه الطريقة عن مدى إذ ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية،  الباحثة ابستخدام طريقة ألفا كرونباخ الستخرج مقياس
يشَت ذلك اىل ثبات جيد شلا ( 0..0امل الثبات ذلذه الطريقة )تساق الداخلي لفقرات ادلقياس، وأن قيمة معالتجانس واال

 شلا يدل على جتانس ادلقياس.
 :تصحيح االختبار 

( للبدائل )  5 – 3 – 2 – 0 – 7( فقرة مخاسية البدائل، اذ تعطي االوزان )57تكون ادلقياس بصيغتو النهائية من )
درجة كبَتة جداً، تنطبق علي بدرجة كبَتة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قليلة، تنطبق علي ب

( واقل 237ادلستجيب ) لى درجة ؽلكن احلصول عليها منوتنطبق علي بدرجة قليلة جداً( على التوايل، لتصبح اع
 .(597( ومبتوسط فرضي قدره )57جة )در 
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ن الباحثة قامت ابألجراءات التالية للتأكد من مدى مالئمتو الفراد عينتها وللبيئة الرغم من كون ادلقياس حديث اال اعلى 
 اليت ستطبق عليها.
 الوسائل االحصائية:

عامل ارتباط بَتسون، واالختبار مب واستخدمتاحلقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSاستخدمت الباحثة برانمج 
 لتائي دلعامل االرتباط.التائي لعينتُت مستقلتُت، واالختبار ا

 النتائج:
 :اذلدف االول

 مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة فاقدي االب( قياس) 
( طالب وطالبة وخالل استخدام الربانمج .7)عددىا تصحيح االستمارات البالغ  مت البحث الجل حتقيق ىدف       

 (.25.3درجة وابضلراف معياري ) (325.75للعينة ) احلسايب سط، بينت النتائج ان مقدار ادلتو ( SPSSاالحصائي )
 أن حُت يف(، 50.253) تساوي احملسوبة التائية أن القيمة اتضح ( درجة597البالغ ) الفرضي ابلوسط ومقارنة درجة
 احملسوبة التائية القيمة أن اي (57) حرية وبدرجة  (0,05) داللة مستوى عند درجة( 3.002) تساوي اجلدولية القيمة
        .اجلدولية القيمة من اكرب

 : ذلك يوضح1) ) واجلدول
 قياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى فاقدي االب وادلتوسط احلسايب يف( نتائج االختبار التائي 4جدول )

ويالحظ من النتيجة ادلعروضة يف اجلدول أعاله ان ىناك فرقا دال إحصائيا بُت ادلتوسط احملسوب وادلتوسط الفرضي، وكان 
من ادلتوسط الفرضي، فهذا يدل على ان عينة البحث احلايل  الفرق لصاحل ادلتوسط احلسايب ، ومبا ان متوسط العينة اعلى

( اعلى من 50.253لديهم مستوى عايل من ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية حيث ان القيمة التائية احملسوبة بلغت )
 ، ويرجع سبب ( ، لصاحل ادلتوسط احلسايب للعينة الذي ىو اعلى من ادلتوسط الفرضي3.002اجلدولية الذي بلغت )

ذلك اىل ان كليهما اجلنسُت يتأثرون بفروق بنفس الظروف لذا جاء بناء ادلخططات لديهم متساوي تقربياً وجاءت الفروق 
( اليت وجدت .305. وابراىيم 3055غَت دالة احصائيًا فهذه النتيجة جاءت غَت متفقة مع دراسة )ابراىيم وايب مولود، 

 فروق دلتغَت اجلنس.
 

الوسط  العدد ادلتغري
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي 

مستوى  القيمة التائية
 اجلدولية اكحمسوبة الداللة

ادلخططات ادلعرفية 
 الالتكيفية

7. 237.56 25.3. 195 10.362 2.003 0.05 
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  نتائج اذلدف الثاين :
  الفروق يف ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة فاقدي االب وفقا دلتغري اجلنس ذكور واانث( داللة )معرفة

لغرض حتقيق ىذا اذلدف استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت اذ بلغ ادلتوسط احلسايب الستجاابت 
( فيما بلغ متوسط استجاابت 22.50( وابضلراف معياري )302.50)الذكور على مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية 

( اما القيمة 5.093( ، فيما اظهرت ان القيمة التائية احملسوبة بلغت )35.50( وابضلراف معياري )325.73االانث )
 (3قم )( . وكما مبُت يف اجلدول ر 05،0( عند مستوى داللة ) 56(حيث بلغت درجة احلرية )3.000اجلدولية فبلغت )

 (2اجلدول )
 اانث-ذكور نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية تبعا دلتغري اجلنس

 
اظهرت النتائج بُت افراد العينة انو اليوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية تبعا دلتغَت 

يتأثرون بفروق وعلى الرغم من عدم وجود دراسة حول فاقدين االب، ويرجع سبب ذلك اىل ان اجلنسُت كليهما اجلنس ، 
ابلظرف نفسها لذا جاء بناء ادلخططات لديهم متساوي تقربيًا وجاءت الفروق غَت دالة احصائيًا مع دراسة )ابراىيم وايب 

 ( اليت وجدت فروق دلتغَت اجلنس..305. وابراىيم 3055مولود، 
  نتائج اذلدف الثالث : 

 العاديني(مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة قياس )
 احلسايب بعد تفريغ االستمارات اخلاصة مبقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية ، بينت النتائج ان مقدار ادلتوسط        
أن  اتضح درجة  (597)البالغ  الفرضي ابلوسط وموازنة درجة (20.35درجة وابضلراف معياري ) (5..357للعينة )
 داللة مستوى عند درجة( 3.002) تساوي اجلدولية القيمة أن حُت يف ،(0.535) تساوي احملسوبة التائية القيمة

 : ذلك يوضح3) ) واجلدول  .اجلدولية القيمة من اكرب احملسوبة التائية القيمة أن اي (57) حرية وبدرجة  (0,05)
 
 
 

متغري 
 العدد اجلنس

 ادلتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 مستوى الداللة  القيمة التائية
 اجلدولية اكحمسوبة 2.25

 22.50 243.60 39 ذكور
 ال يوجد فرق دال 2.004 1.492

 35.50 231.52 39 اانث
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  قياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية وادلتوسط احلسايب دل( نتائج االختبار التائي 3جدول )

ادلتوسط احملسوب وادلتوسط الفرضي، وكان  تبُت من النتيجة ادلعروضة يف اجلدول أعاله ان ىناك فرقا دال إحصائيا بُت
الفرق لصاحل ادلتوسط احلسايب ، ومبا ان متوسط العينة اعلى من ادلتوسط الفرضي، فهذا يدل على ان عينة البحث احلايل 

( 3055ابراىيم وايب مولود ). وىذه تتفق مع دراسة ت ادلعرفية الالتكيفية بشكل عام لديهم مستوى عال من ادلخططا
إشارت النتائج اىل ارتفاع يف مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة التعليم الثانوي والذي بلغت عينة  اليت

 ( طالبا وطالبة.570الدراسة )
 نتائج اذلدف الرابع : 

 ث(ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة العاديني  تبعا دلتغري اجلنس / ذكور اانداللة الفروق يف )معرفة 
لتحقيق ىذا اذلدف استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت اذ بلغ ادلتوسط احلسايب الستجاابت الذكور على 

( فيما بلغ متوسط استجاابت االانث 25.50( وابضلراف معياري )359.77مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية )
( اما القيمة اجلدولية 39..0ت ان القيمة التائية احملسوبة بلغت )( ، فيما اظهر 20.50( وابضلراف معياري )353.05)

 (0( . وكما مبُت يف اجلدول رقم )05،0( عند مستوى داللة ) 56( حيث بلغت درجة احلرية )3.000فبلغت )
 -ذكور س( نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية تبعا دلتغري اجلن4اجلدول )
 اانث

 
داللة إحصائية يف مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى  وجد فروق ذاتتالنتائج بُت افراد العينة انو الاظهرت      
اىل وجود فروق داللة إحصائية يف الدرجة الكلية  .305. ومل تتفق دراسة ابراىيم بة العاديُت تبعا دلتغَت اجلنس الطل

الوسط  العدد ادلتغري
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي 

مستوى  القيمة التائية
 اجلدولية اكحمسوبة الداللة

ادلخططات ادلعرفية 
 الالتكيفية   

7. 357..5 20.35 195 4.626 2.003 0.05 

 ادلتوسط العدد متغري اجلنس
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 مستوى الداللة  القيمة التائية
 اجلدولية اكحمسوبة 2.25

 25.50 359.77 39 ذكور
 ال يوجد فرق دال 2.004 0.829

 20.50 212.07 39 اانث
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احصائيًا تبعا  للمخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة حسب متغَت اجلنس ولصاحل االانث، وفضاًل اىل عدم وجود فروق دالة
 دلتغَت السن شلا يدل على عدم وجود اثر السن على الدرجة الكلية يف ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة.

 التوصيات:
 مبا أييت: ةالباحث يتوص

ضرورة عمل ادلرشد الًتبوي يف ادلدارس االعداية على اعطاء االىتمام ابلطلبة فاقدين االب دلساعدهتم يف  -5
 الالتكيفية واليت يعانون من االضطراابت الصراعات النفسية. تقليل ادلخططات

ضرورة  تنمية ادلخططات ادلعرفية لدى الطلبة فاقدي االب لكوهنا زلرومُت من الرعاية والدعم الوالدين   -3
 وتظهر لديهم مشكالت سلوكية منخفضو.

 اقرتحت الباحثة: 
 .(حليز الشخصي لدى طلبة مرحلة االعداديةاجراء دراسة )عالقة ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية اب

 ادلصادر العربية:
(، عالقة ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة ابلتشوىات ادلعرفية 3055براىيم، عيسى توايت، عبد الفتاح ايب مولود )إ .5

 ، اجلزائر..25-257، 20لدى تالميذ التعليم الثانوي، رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
(، ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة يف ضوء متغَتي اجلنس والسن لدى عينة من .305اىيم، عيسى توايت )إبر  .3

 ، اجلزائر.3، العدد 5تالميذ التعليم الثانوي، رللة العلوم النفسية والًتبوية، رللة دورية، اجمللد 
 صرية،القاىرة، مصر.، مكتبة األصللو ادل 5،ط ادلرجع يف القياس النفسي(: 3000مساعيل، بشرى )إ .2
ية للنشر ، الدار العلمية الدول5، طالقياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس(: 3003أبو حويج، مروان وآخرون ) .0

 ردن.والتوزيع، عمان، األ
، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، اسالي  القياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة( 3005الروسان، فاروق ) .7

 االردن.
(، ادلخططات ادلعرفية ادلبكرة غَت ادلتكيفة وعالقتها بسوء التوافق الدراسي لدى ادلراىقُت 3050اقروفة )صفية،  .5

ادلتمدرسُت ابلسنة الثالثة اثنوي، دراسة مقارنة بُت ادلتفوقُت وغَت ادلتفوقُت دراسياً، جامعة تيبارة، اجمللة اجلزائرية 
 للطفولة والًتبية، العدد السابع، اجلزائر.

(، ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة لدى أولياء األطفال ذوي 3055يحة، لعزايل، ولوزاين فاطمة الزاىراء )صل .5
 االحيتاجات اخلاصة أظلودجا أمهات األطفال التوحديون، جامعة اجليالين، بونعامة، اجلزائر.

، دار النشر الدار العلمية 5، طةمبادئ القياس والتقومي يف الرتبي(: 3003الظاىر، زكراي دمحم، جاكلُت دترجيان ) ..
 الدولية ودار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر، عمان، االردن.
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، دار سالي  البحث العلمي والتحليل االحصائي يف العلوم السلوكيةأ(: .305العباسي، عامل فاضل خليل ) .9
 نون للطباعة والنشر والتوزيع، ادلوصل، العراق.

(، تلوث ادلعلومات وأتثَتىا على النمو ادلعريف والتنمية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، 3057القبالن، ضلاج قبالن ) .50
 جامعة االمَتة نورة بيت عبد الرمحن، الرايض، السعودية. 

منشورة،  (، ادلخططات ادلعرفية غَت ادلتكيفة الضطراب الوسواس القهري، رسالة ماجستَت غَت.305كنزة، رزوق ) .55
 م البواقي، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، اجلزائر.أ-ديجامعة العريب بن مهي
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 البحث:ملخص 
رلموعة الصفات أف الصورة الوالدية ىي إذ الصورة الوالدية لطلبة جامعة احلمدانية   قياساىل   يهدؼ البحث احلايل    

كاألفكار كالسمات اليت يكوهنا الطالب ادلتفوؽ عن كالديو نتيجة أساليب التنشئة االجتماعية ) األىتماـ ، التعاطف ، 
إلكادميي ، ادلعاملة ادلتناقضة ( ادلتبعة من قبل الوالدين منذ الطفولة كحىت اآلف مع طفلهما ، التسامح ، الثقة ، الوضع ا

 كقد تكوف ىذه الصورة اليت يكوهنا الطالب حقيقية أك مبالغ فيها كمتخيلة . 
نسخة األصلية عتماد على الألقامت بتبٍت مقياس الصورة الوالدية  اباستخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي يف حبثها ، ك    

( طالب كطالبة من األقساـ العلمية كاألنسانية 000(  كقد بلغت عينة األعداد  )1026من قبل )موسى :ادلهعد للمقياس 
الًتبية البدنية كعلـو الرايضة ( ، كيتكوف ادلقياس من مخسة رلاالت -جغرافية -رايضيات-اللغة العربية --اتريخ-)حاسوب

بلغ عدد الفقرات إذ الصورة ادلتناقضة (  –الصورة األكادميية -صورة الثقة  –لتسامح  صورة ا-)األىتماـ كالتعاطف 
 ( فقرة .12)

( 10كقد مت حساب الصدؽ الظاىرم للمقياس بعرضو على رلموعة من اخلرباء يف الًتبية كعلم النفس كبلغ عددىم )    
 %. 20، كمت تعديل بعض الفقرات ككانت نسبة األتفاؽ  ان خبَت 
قامت الباحثة حبساب القوة التميزية لفقرات ادلقياس ، كُحسب التميز أبستخداـ األختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ،      

( مبتوسط فرضي قدره 12( كادىن درجة )20)ككانت اعلى درجة على ادلقياس فقرة من ادلقياس ،   ةاذا مل يتم حذؼ أي
كرب من أصلت الدراسة اىل أف طلبة جامعة احلمدانية يتمتعوف مبستول ك كقد  ذا يكوف ادلقياس جاىزان للتطبيق .ل( 66)

 الوسط الفرضي يف الصورة الوالدية .
 قياس الصورة الوالدية ، الصدؽ الظاىرم ، القوة التمييزية لفقرات ادلقياس (( الكلمات ادلفتاحية:

Abstract 
The current research aims at measuring the scale of the parental image for 

the students of Al-Hamdania University,as the parental image is the set of  

qualities, ideas, and traits that a student has who excels his parents as a 

result of the methods of socialization (interest, empathy, tolerance, trust, 

academic status, contradictory treatment) followed by parents since 

childhood until now with their child, and this image formed by the student 

may be real.  or exaggerated and imaginary 

 The researcher used the descriptive method in her research and adopted a 

scale  of the parental image by relying on the original version of the scale 

prepared by (Musa: 2016). The sample numbers amounted to (400) male 

and female students from the scientific and human it departments 

(computer - history - Arabic language - mathematics - geography - physical 

education and sports sciences). The scale consists of five domains (interest 
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and sympathy - tolerance image - trust image - academic image - 

contradictory image), and the number of items was (28). 

The apparent validity of the scale was calculated by presenting it to a group 

of experts in education and psychology, and their number was (20) experts, 

and some items were modified, and the percentage of agreement was 80%. 

 The researcher also calculated the discriminatory power of the scale items, 

and the distinction was calculated using the T-test for two independent 

samples, if no item was deleted from the scale, and the highest score on the 

scale was (84) and the lowest score was (28) with a hypothetical average of 

(56) and thus the scale is ready for application   

 The study concluded that the students of Al-Hamdania University enjoy a 

greater level of the hypothetical mean in the parental image.  

(Parental picture size , Virtual validity , Discriminative power of scale 

items) 

 صورة األم(.. صورة األب.ملفتاحية ) الصورة الوالدية الكلمات ا
 اوالً :مشكلة البحث 

أسلوب السيطرة كادلبالغة مثل العديد من الدراسات أساليب تتبعها االسرة يف تربية أكالدىم بعد مراجعة الباحثة كجدت     
 أف ىذه األساليب اليت يتبعها الوالداف كتبُتيف الرفض، كنقص العاطفة كالدؼء ،كالتناقض ،كالغياب ، كاألمهاؿ كغَتىا  

يف تربية طفلهما، سؤاء كانت إجيابية أك سلبية غالبان ما تًتؾ يف خياؿ الطفل صورة عن كالديو تبقى مبلزمة لتفكَته مدل 
هنا قد غَت كاقعية كمبالغ فيها إال أمن جهة أخرل  احلياة كىذه الصورة اليت يشكلها الطفل عن كالديو  كاقعية كقد تكوف 

( أف إدراؾ الفرد لصورة كالديو تؤثر 1021( ك)عبد اجمليد، 1020يؤكد بن كسعد)ك تؤثر على رلمل سلوكياتو ادلستقبلية. 
على سلوكو يف اجملتمع كعلى شخصيتو اليت سيواجو اجملتمع هبا فقد يكوف مبدعان كعادلان كقد يكوف عدائيان فاشبلن، كسواء 

هنا زلاكلة مها اللبنة األكىل يف ىذا البناء ادلبدع أك العدائي ، كتلخص مشكلة البحث أبأكاف ىذا أك ذاؾ فإف الوالدين 
 للتعرؼ على مستول الصورة الوالدية لدل طلبة جامعة احلمدانية .

 اثنياً : أمهية البحث 
 يتصػل بػهػا، كالوالدين ىػم أىػم األسػرة ىػي النػواة األكىل اليت ينشػأ فيهػا الفػرد كػمػا أنػهػا اجلماعة األكىل اليت تعد     

دكرا أساسيان يف سلوؾ األبنػاء مػن خػبلؿ الصور الوالديػة إذ يودم الوالدين العوامػل التػي يتأثر هبا الفرد داخػل ىػذه األسرة، 
كتكػوف نتػاج التعامل التػي يشكلها األطفػاؿ عػن أبػائهم كالتػي تػعػرؼ أهنػا: مػا يرمسو الطفػل فػي خيػالػو عػن األب كاألـ 

الحتياجات ادلفقودة اليت تحتاجها الطفػل يف أبويػو كال جيػدىا كسػواء كانت تل  االحتياجات موجػودة اب ادلباشػر بيػنهم أك
 (.3، 1021كمشبعة أـ غيػر موجػودة فإهنػا )عبد اجمليد ،
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ر علػى شخصيتو كيرجػع احتفاظ األسػرة بػدكرىا تكػوف صػورة عػن األب كاألـ فػي خيػاؿ الطفػل كتػؤثر بشكل مباشػ     
يف التنشئة األسرية  إلػى مػا لؤلسػرة مػن خصػائص أساسية شليزة عػن سػائر ادلؤسسات االجتماعيػة كتشتق ىػذه  الرئيس

لفػرد، كالعامػل ؛ العامل األكؿ أف األسػرة ىػي الوحدة االجتماعية األكىل اليت ينشػا فيهػا امها اخلصائص مػن عػاملُت اثنُت
 (.22، 1002النمػوذج األمثػل لػمػا أسػمػاه أبػو جػادك اجلماعػة ادلرجعيػة ) أبػو جػادك، دالثػاين أف األسػرة تع

إف لكػل مػن األب كاألـ دكره اخلاص ادلكمػل لآلخػر إذ فػي رسػم اخلطػوط احلياتية األكىل للطفل،  كللوالػدين دكر مهم    
للحيػاة ، إال أف الدراسات النفسية قػػد ركػزت علػى دكر األـ ادلهػم ابلنسبة للفػرد، متجاىلػة دكر األب  فػي إعػداد الفػرد

 (. 66، 2820الذم يؤدم دكرا ال يستهاف بػو فػي ادلراحػل ادلبكػرة مػن حيػاة الطفػل )دايب ،
ف االىتمػاـ ابلسنوات األكلػى يػؤدم إلػى مراحػل منػو معظػم احملللُت النفسيُت أف الكبػر ىػو حػصػاد الصػغر مبعٌت أ دكجي    

كن أف تتحوؿ إىل ميمػن السلوكيات التػي مػن  عديدان سػويػة فػي البلػوغ كالرشػد، كالصػورة الوالديػة ادلتكونػة لػدل الطفػل ختلػق 
 عػادات سلوكية أك سػمات لػدل الفػرد .

 الدراسة مبا يلي:التطبيقية ية األمهتتجلى و 
. ميكن األستفادة من الدراسة يف عمل برامج إرشادية كعبلجية لتوجيو اآلابء كاألمهات كادلربُت للعمل يف تطويره عند 2

 االفراد .
توفَت أداة موثوقة  كصادقة يف الكشف عن الصورة الوالدية كفق السياؽ االجتماعي سواء لصورة األب اك صورة األـ يف .1

 البيئة العربية . 
دركها الفرد كأتثَتىا على صطلح الصورة الوالدية مبا يعرب عن الصورة األبوية كالصورة األمومية ، اليت ي. تناكؿ م3

 . شخصيتو
 . إف احلاجة إىل إجراء ىذا النوع من الدراسات على البيئة احمللية حاجة كاضحة كأكيدة، من شأنو أف يسهم يف تطوير0

 اهتم.الربامج الًتبوية كاإلرشادية ادلناسبة حلاج
حيث أف البحوث كالدراسات يف ىذا اجملاؿ ، . زلاكلة إغناء ادلكتبة العربية كإضافة ما ىو جديد يف رلاؿ الصورة الوالدية 6

 ما قورنت ابجملاالت الًتبوية األخرل. تعد قليلة كحديثة إذا
 األمهية النظرية :

عن  ان اهنا تعطي مؤشر ك نية لقياس الصورة الوالدية كما ميكن اف تتمثل ىذه الدراسة اكؿ دراسة على طلبة جامعة احلمدا    
 مدل ارتباط الطلبة ابلوالدين كمدل أتثرىم هبم .

 البحث  هدفاثلثاً :
 يهدؼ البحث اىل قياس الصورة الوالدية لدل طلبة جامعة احلمدانية .    
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 رابعاً :حدود البحث 
 -: ماأييت تتضمن حدكد البحث

 . نية ادلكانية : جامعة احلمدا-2
 ادلرحلة الثانية كالرابعة ./البشرية : طلبة جامعة احلمدانية -1
 1011-1012الزمنية :العاـ الدراسي  -3
 ادلعرفية : يقتصر على دراسة الصورة الوالدية  لدل طلبة جامعة احلمدانية . -0

 خامساً : حتديد املصطلحات 
 الصورة الوالدية عرفها كل من : 

ادلوضوع عن دكر ادلوضوع –الصورة ادلتخيلة اليت يكوهنا الطفل من خبلؿ دتثبلت الذات  ( :ىي1002)سويلم ،  -2
ىي اسقاط  كإمناحتت أتثَت خربات األشباع كاألحباط ، مع الوضع يف االعتبار اهنا صورة متخيلة ال تعكس الواقع الفعلي ،

 لذاتية ذل  الفرد.
 يالو عن األب كاألـ كتكوف ىذه الصورة نتاج التعامل ادلباشر بينهم أكأبهنا ما يرمسو الطفل يف خ (1021)عبد اجمليد ، -2
الحتياجات ادلفقودة اليت تحتاجها الطفل يف أبويو كال جيدىا سواء كانت االحتياجات موجودة كمشبعة أك غَت موجودة اب

 3، 1021)عبد اجمليد ،شلا يؤدم إىل تكوين صورة عن األب كاألـ يف خياؿ الطفل كتؤثر بشكل مباشر على شخصيتو " 
gate.ahram.org.eg )* 

أبهنا رلموعة الصفات اليت يكوهنا الطفل عن األب كاألـ نتيجة أساليب ادلعاملة اليت يتبعاهنا مع  (1020بن كسعد ) -3
 ( .21، 2014)بن كسعد،.كقد تكوف ىذه الصورة كاقعية اك متخيلة األخر البعض مع الطفل بعضهما

 التعريف النظري 
 قد عرفت الباحثة الصورة الوالدية نظراين: ابهنا رلموعة االفكار كالسمات اليت يكوهنا الفرد عن كالديو .ل    

 التعريف األجرائي 
 جابتو على ادلقياس ادلستخدـ يف الدراسة احلالية. ابالدرجة اليت تحصل عليها الطالب  لقد عرفتو الباحثة :أبهنا    

 سادساً: دراسات سابقة 
 (1001) ( Kawamura, Frost & Harmatz)، دراسة  -2

“The relationship of perceived parenting styles to perfectionism”       
كاإلانث  ( مػن الػذكور332ىدفت لفهم العبلقة بُت أساليب التنشئة الوالدية كالكماليػة. كتكونت العينػة مػن ) كاليت     

 28ذكور  66أمريكُت ) ( منهم آسيويُت206جملموعتُت عرقيتُت، حيث إف ) ( سنة، ك ينتموف28متوسط أعمارىم )
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إانث(. كاألدكات اليت طبقت يف الدراسة  222ذكور ،  26قوقازيُت أمريكيُت، )( ۲۹۱إانث(، أما ابقي العينة كعددىم )
كىي : االىتماـ  ثبلثة أبعاد منو يف ىذه الدراسة (، حيث كظفتFMPSىي : مقياس الكمالية ادلتعدد األبعاد )

)الكمالية الشخصية(، كما طبق مقياس القسوة الوالدية ، كيشمل  ابألخطاء، كالش  يف العمل، كادلعايَت الشخصية
( ، كما طبقت PAQادلتطلب ادللح، كاالنتقادم(، كاستبياف السلطة الوالدية ) األساليب الوالدية التالية: )الصاـر ،

(، كمقياس التفاعل الثقايف للهوية الذاتية اآلسيوية، كقائمة CPAتول احلايل )درجات ادلس أدكات أخرل كىي معػدؿ
األمريكيُت  الوضع االجتماعي كاالقتصادم، أظهرت النتائج فيما يتعلق ابخلصائص الدميوغرافيػة أف آابء كأمهػات لتحديد

األمريكيُت اآلسيويُت أقل  ذل  إف أمهاتاآلسيويُت أقل يف ادلستول التعليمي من آابء كأمهات األمريكيُت القوقازيُت، ك
توجد عبلقة بُت ادلتغَتات الدميوغرافية،  يف ادلستول الوظيفي من أمهات األمريكيُت القوقازيُت، كمن انحية أخرل فلم

 اجملموعتُت العرقيتُت يف األساليب الوالدية، حيث إف األمريكيُت كاألساليب الوالديػة أك الكمالية. ككجػدت فػركؽ بُت
أكثر قسوة كتسلط مقارنة ابألمريكيُت القوقازيُت. كجدت فركؽ على أبعاد الكمالية بُت  اآلسيويُت قيمػوا الوالدين أبهنما

فركؽ بُت  العرقيتُت يف بعدم)االىتماـ ابألخطاء، الش  يف العمل( لصاحل األمريكيُت اآلسيويُت، بينما مل توجد اجملموعتُت
الوالدية القاسية أك ادلتسلطة،  الشخصية، ككجدت عبلقة ارتباطيو اجيابية بُت أساليب التنشئةاجملموعتُت يف بعد ادلعايَت 

يظهر ارتباط بُت األساليب الوالدية القاسية  كبُت بعدم االىتماـ ابألخطاء كالش  يف العمل )الكماليػة العصابية(، كمل
قازيُت األمريكيُت ذكورا كإاناثن، كابلنسبة لئلانث اآلسيوايت للقو  كبعد ادلعايَت الشخصية )الكماليػة السػوية( ىذا ابلنسبة

 (Kawamura, K. Y; Frost, R. O& Hamatz, M. G (2002)PP.317-327) األمريكيات فقط
 ( 1026 ىدراسة )موس-2

 "الصورة الوالدية كعبلقتها ابلنزعة الكمالية لدل عينة من الطلبة ادلتفوقُت "
إمكانية التنبؤ ابلنزعة الكمالية من خبلؿ الصورة الوالدية لدل أفراد عينة الدراسة،  رؼ علىىدفت الدراسة اىل التع     

ك  ادلستول التعليمي للوالدين ك كفق متغَت )اجلنسعلى  النزعة الكمالية  التعرؼ على الفركؽ بُت أفراد عينة الدراسة يف
تغَت )اجلنس، ادلستول مكفق على اسة يف الصورة الوالدية التعرؼ على الفركؽ بُت أفراد عينة الدر  ك ادلرحلة التعليمية

( من الطلبة 622بلغت العينة ) إذ الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، التعليمي للوالدين، ادلرحلة التعليمية، حيث اتبعت
رت (، أظهFrost Et Al1990خركف ) ،ادلوىوبُت. استخدـ الباحث مقياس الصورة الوالدية، مقياس فركست كأ  

النتائج كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الصورة الوالدية كالنزعة الكمالية لدل الطلبة ادلتفوقُت، ىناؾ إمكانية للتنبؤ 
وجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف الصورة الوالدية تابلنزعة الكمالية من خبلؿ الصورة الوالدية لدل أفراد عينة الدراسة، ال 

الدراسة تبعا دلتغَت )اجلنس(، كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف الصورة الوالدية )األـ( تبعا  )األب( لدل أفراد عينة 
فركؽ ذات داللة إحصائية يف الصورة الوالدية )األب، األـ( تبعا دلتغَت  كالتوجدالصاحل الطلبة الذكور،  دلتغَت اجلنس

فركؽ ذات داللة إحصائية يف النزعة الكمالية بُت أفراد عينة ادلرحلة الثانوية. ال يوجد  )ادلرحلة التعليمية( لصاحل طلبة
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داللة إحصائية يف النزعة الكمالية بُت أفراد عينة الدراسة تبعا دلتغَت )ادلستول  الدراسة تبعا دلتغَت اجلنس. كجود فركؽ ذات
 ادلرحلة التعليمية(. ك التعليمي

 (: 2247دراسة )الشرفات و العلي، -3
 الوالدية كعبلقتها ابلكمالية لدل طلبة جامعة الَتموؾ " "أساليب ادلعاملة

الَتموؾ، استخدـ ادلنهج  ىدفت إىل الكشف عن العبلقة بُت أساليب ادلعاملة الوالدية كالكمالية لدل طلبة جامعة
حث ( من طلبة اجلامعة، اما ادكات الرسالة فقد استخدـ البا668الوصفي التحليلي االرتباطي، حيث بلغت العينة )

السائد يف ادلعاملة الوالدية ىو األسلوب  مقياس ادلعادللة الوالدية كمقياس السمات الكمالية ، أظهرت النتائج أف األسلوب
أساليب ادلعاملة الوالدية  الدميوقراطي، كجود مستول متوسط من الكمالية لدل طلبة اجلامعة، كجود عبلقة طردية بُت

 (662،ص1012)عسَتم ،الكمالية.)الدميوقراطي، التسلطي، الفوضوم( ك 
 مدى األستفادة من الدراسات السابقة :

 :استعرضت الباحثة بعضان من الدراسات السابقة لبلفادة منها من رلاالت عديدة كىي
 (1026. مت األستفادة من ادلقياس ادلعد من قبل )موسى :2
 بلورة صياغة األمهية كادلشكلة دلتغَت حبثها .. ۱
اليت تتناسب مع  دؼاذل اليت توصلت اليها الدراسات السابقة قامت الباحثة بصياغة ىداؼوعية االالتعرؼ على ن . 3

 الدراسة احلالية .
حتسبان من الوقوع يف االخطاء  . اختيار االسلوب ادلناسب يف عرض ادلادة كإحاطة ادلوضوع يف مجيع جوانبو قدر االمكاف0

 ادلنهجية يف كتابة البحث احلايل .
أخذهتا الدراسات على ضوء  رؼ على الطرائق اليت اتبعتها الدراسات يف اختيار عيناهتا، ككذل  حجم العينات اليت. التع6

 ذل  مت حتديد حجم عينة الدراسة احلالية .
االحصائية اليت استخدمتها  سائل االحصائية ادلناسبة دلوضوع الدراسة احلايل بعد اطبلعها على الوسائلو . اختيار ال6
 سات السابقة دلعاجلة البياانت كالتوصل اىل النتائج الدقيقة.الدرا
 احلالية . . تفسَت النتائج اليت توصلت اليها الدراسات السابقة كاإلفادة منها يف تفسَت نتائج الدراسة2
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 اإلطار النظري
 أبعاد الصور الوالدية : 

 ميكن إمجاذلا ابآليت : اليت(chen,1997,)األبعاد الرئيسة للصورة الوالدية اليت حدده 
 لتواجد واالهتمام و التعاطف :ا-4

قد يكوف األبواف مشغوالف ابلعمل طوؿ الوقت كالساعات القليلة اليت يركف فيها ابنهما مهمة جدا لنمو الطفل، فإذا كاف 
ُت الوالدينوابنهما.ادلؤكد كجود األبوين مرتبطا دكما ابلصراخ كإعطاء األكامر فمن غَت ادلتوقع أف يكوف ىناؾ رابطة عاطفية ب

أف األب سيكوف غائبا عن مشهد االبن كىذا الغياب يؤثر نفسيا كعاطفيا يف الطفل ،أما غياب األـ النشغاذلا ابلعمل 
فيكوف لو أتثَت مضاعف على االبن كليس معٌت ذل  أف يًتؾ األب كاألـ العمل كجيلساف مع أكالدمها لكن القيمة يف 

فقد تكوف ساعة كاحدة يف اليـو أفضل من التواجد مع األبناء طواؿ اليـو كمن مث ادلشكلة يف  التواجد الفعاؿ معهما
كما أف تفرد مساحات يستطيع ابن  أف يتحرؾ فيها حبرية كأف تتعامل معو  .االنطباع الذم يتكوف يف خياؿ الطفل

بغض النظر عن سلوكو كأف اعًتاضنا  بعطف ذل  جيعل منا أشخاصا طيبُت يف خياالت أطفالنا. كأف تشعره أنو مقبوؿ
عليو يعود فقط إىل بعض التصرفات الصادرة منو كعدـ ادلبالغة بردة الفعل حوؿ أخطاء تصدر منو كإمنا كل سلوؾ بقدره 

 .) ,2882.62Chenكيصاحب ذل  رسائل قبوؿ لو )
  :القوة-2

اليت تكثر من الصراخ على أطفاذلا الصعب أف األب العنيف كالعصيب ال يستطيع أف يقيم حوارا صحيا مع طفلو، كاألـ 
تسمح ذلم أبف يعربكا عن أنفسهم خَت تعبَت.أما األب الضعيف فهو ال يتخذ موقفا من سلوكيات أكالده كمييل إىل جتاىلها 
كعدـ التعاطي معها ابعتبارىا مشكبلت البد كأف يتجاكزىا، ككذل  األـ اليت ال ترل ادلشكبلت القوية كاالحتياجات 
الضركرية ألبنائها كتتعامل معها ككأهنا شيء غَت موجود مثل ىذه الصورة تشجع على التسيب كاالضلراؼ 

(2882.61Chen, ) 
  :الثقة واحلب والتسامح-3 

( إىل أف الثقة كاحلب طاقة نفسية موجودة لدل الوالدين كاليت مينحاىا لؤلبناء 203، ص 2882يشَت السيد عبده )
من صور سلوكية يف االحساس ابلدؼء كاحلناف، أما الكراىية كاحلقد فهي سلوؾ انشئ عن إحباط كيستشعركهنا جتاىهم 

  نفسي من جانب الوالدين كيدركو االبن كىذا السلوؾ ينتج عن دكافع غريزية .
  :الرسائل املتناقضة -4

عن آابئهم ، كأمهاهتم كفكرة إف عدـ كجود منهج يف التعامل مع األطفاؿ يدفعهم إىل تكوين صورة غَت اثبتة كمشوشة 
الصواب كاخلطا فكرة ال يعرفها الطفل من ذاتو كإمنا يعرفها من الكبار، كمن مث فاألب الذم  يعاقب كلده على تصرؼ 
جملرد أف األب كاف عصبيا كقتها كيف مرة أخرل ال يعاقب على نفس السلوؾ بل كرمبا يضح  فهذا من أكرب األخطاء اليت 
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كجود مستول اثبت من اإلجراءات الًتبوية  اىل يعرؼ الطفل مسبقا هبا كعن عواقب سلوكياتو سواء  قد منارسها. كلعل
إجيابية أك سلبية أك على األقل يشعر ابألماف حىت مع عقابو فهذا يصنع صورة فيها االحًتاـ كاحملبة يف آف كاحد. )عبد 

ىي حتطيم القدكة يف ذىنو كتضارب مشاعره حوؿ احلب  ( إف من تبعات الرسالة ادلتناقضة من األب كاألـ1021اجمليد، 
 (Eisenberg. 1991p20 )على التمييز بُت الصواب كاخلطأ  :كالكره للوالدين كعبلـ القىى

  :التفضيل -5
من ادلؤكد أنو يستحيل أف يفضل الوالداف أحد أطفاذلما عن اآلخر كإمنا نتحدث عن ما يتخيلو كيصوره االبن لنفسو. 

لود اجلديد اىتماـ أبويو كسرعاف ما يشعر الطفل الذل قبلو أف ىناؾ من شاركو يف حبهما فيشاىد التدليل الذم  أيخذ ادلو 
كاف تحظى بو كقد ذىب إىل أخيو كىف مستوايت الطفولة كادلراىقة ال يبدك أف الولد فيو بلغ من النضج ما يستطيع بو 

كمن ىنا ستكوف عدائية جتاه األب أك األـ  ( .1021اجمليد،  التفريق بُت احلب ادلوضوعي كالتوىم اخلاطئ لديو)عبد
كستغلف ابلعناد كعمل سلوكيات اذلدؼ منها اإلزعاج كسنجد شكاكل من الولد يف ادلدرسة كتتعلق أغلبها ابلعنف 
كضرب زمبلئو يف الصف كاحلقيقة أف الطفل سيحاكؿ جاىدا جذب انتباه أبويو. كصلد أنو يف بعض األحياف ستؤخر 

ألطفاؿ يف ضبط عملية التبوؿ كيستمراف يف التبوؿ البلإرادم لفًتة أبعد من الطبيعي كىذا أيضا من كسائل جذب ا
 االنتباه.

 ( .21، ص  1020)بن كسعد
  :التوقعات -6

كل كاحد فينا دائما ما يرسم توقعات تبدك مثالية كلو حىت على مستول األماين ألكالده متجاىلُت القدرات احلقيقية 
م.ادلشكلة عندما يتوقع اآلابء مستول ال يتفق مع الوضع احلقيقي ألبنائهم تتكوف صورة شلية البعد عن الوالدين ألهنما ذل

كمن انحية أخرل فإف القبوؿ بقدرات  (1021يطالباف مبا الطاقة لو بو كمن مث يكوف نصيبو الفشل دائما،)عبد اجمليد، 
كترل  .م كالدخوؿ يف حالة من السبلـ كالنجاح معهمها يقودان إىل التصاحل معاالبن كزلاكلة تطويرىا كليس إجبارىا ىو م

الباحثة أف ىذه األبعاد ماىي إال إجراءات كأساليب ميكن أف يتبعها الوالداف يف تطبيع أك تنشئة أبنائهم ادتاعيا، بغرض 
اىات مناسبة للقياـ أبدكارىم ، حتويلهم من رلرد كائنات بيولوجية إىل كائنات اجتماعية،كإىل إكساهبم قيما كاجت

كمساعدهتم على التكيف كاالندماج يف إطار احلياة. كأف ىذه االبعاد ميكن أف يستخدمها الوالداف بشكل متطرفمما قد 
أما قياـ الوالدين إبظهار التواجد كاالىتماـ كالتعاطف كالقوة كالثقة  .تؤدم إىل تشكيل صورة كالدية غَت سوية لدل أبنائهم

ب كالتسامح لدل أطفاذلم بطريقة سليمة كؼ تؤدم إىل تشكيل صورة كالدية سليمة لدل أبنائهم، كىذا بدكره يلعب كاحل
 .(Chen,199.63-65)دكرا كبَتا يف دعم البناء النفسي لدل األبناء كتشكيل شخصياهتم بطريقة سليمة 
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 جمتمع البحث :
( كيتكوف رلتمع البحث من 66: 2880ادلدركسة )داؤد كأنور، عرؼ رلتمع البحث أبنو مجيع مفردات الظاىرة يُ      

طلبة اجلامعة احلمدانية يف انحية برطلة  من كبل ادلرحلتُت الثانية كالرابعة  من كبل اجلنسُت الذكور كاالانث للعاـ الدراسي 
من كليهما تمع  ( طالبان كطالبة اذ مت احلصوؿ على البياانت اجمل1030( حيث بلغ عددىم الكلي )1011 -1012)

 ( 1يف اجلدكؿ )يتضح شعبة ادلوارد البشرية  يف جامعة احلمدانية ، كما 
 (  جمتمع البحث4جدول )

رتبية
ة ال

كلي
 

 املرحلة
 األقسام

 اجملموع الرابعة الثانية 
 ث ذ ث ذ

 423 28 32   28 35   اللغة اإلنكليزية
 76 45 22 47 22 اللغة العربية
 68 42 45 48 25 الرايضيات
 68 42 32 48 42 الفيزايء

 487 43 64 38 45 العلوم الرتبوية والنفسية
 25 5 22 - - اجلغرافية
 54 42 47 42 42 التاريخ

 57 44 42 46 45 علوم احلاسوب
 82 32 22 42 48 الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

االدارة 
 واالقتصاد

 54 7 44 42 48 ادارة االعمال
 64 42 47 45 22 اسبةاحمل

 852 484 262 486 222 اجملموع
426 444 

 عينات البحث:   
 العينة األستطبلعية: .2

 ان ( طالب60( فردان بواقع )200)مت اختيار ىذه العينة لتجريب أداة البحث، اذ كقع االختيار ابلطريقة العشوائية على 
 جلامعة احلمدانية يف انحية برطلة .طالبة من كلييت الًتبية كإدارة كاقتصاد من ا( 60ك)
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 عينة الثبات: .1
( طالبان كطالبة من اجلامعة احلمدانية لقسم الًتبية الرايضية كالبدنية 60من ) تتكوف اختارت الباحثة عينة عشوائية 

 من ثبات األداة.  لتحققللمرحلة الرابعة كالقسم العلـو الًتبوية كالنفسية للمرحلة الرابعة  ل
 يل االحصائي:عينة التحل .3

من صدؽ االتساؽ الداخلي كصدؽ البناء كالقوة التمييزية لفقرات اداات البحث، مت اختيار عينة التمييز  لتحققل
( فردان، بواقع )عدد من الذكور يف التمييز ( ك )عدد من االانث يف 000ابألسلوب العشوائي اذ تكونت العينة من )
 (.2يف اجلدكؿ ) يتضحة  كما عينة التمييز ( من طلبة جامعة احلمداني

 ( عينة التحليل األحصائي2جدول )

 ادلرحلة 

 األقساـ

 اجملموع الرابعة الثانية

 ث ذ ث ذ 

الًتبية البدنية كعلـو  كلية الًتبية 
 الرايضة 

22 21 20 26 60 

 262 33 02 32 06 العلـو الًتبوية كالنفسية 

 62 20 30 22 20 الفيزايء 

االدارة 
 قتصادكاال

 62 2 20 21 22 ادارة االعماؿ

 60 21 22 26 10 زلاسبة

 000 22 226 86 222 اجملموع 

 106 280     

 عينة البحث االساسية: -0
ميكن تعميم نتائج  إذاجملتمع افضل دتثيل،  اليت دتثل عناصرتعرؼ عينة البحث ابهنا رلموعة جزئية من رلتمع البحث،     

(، فبعد حتديد رلتمع البحث مت سحب عينة قصدية من 122:  1020مع أبكملو )عباس كاخركف، تل  العينة على اجملت
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( طالبان كطالبةن يف ادلرحلتُت الثانية كالرابعة كمتنوعي التخصصات العلمية كاالنسانية ، كراعت الباحثة هبذا االختبار 000)
 ((3يف اجلدكؿ يتضحما عدـ تكرار ام فرد من العينات السابقة يف العينة االساسية، كك

 عينة البحث االساسية (3جدول )

كلية الًتبية
 

 ادلرحلة

 األقساـ

 اجملموع الرابعة الثانية

 ث ذ ث ذ

 26 26  11     22 11 اللغة العربية 

 62 20 26 22 16 رايضيات 

 16 6 10 - - جغرافية 

 62 20 22 21 21 اتريخ 

 62 20 21 26 26 حاسوب 

 213 12 31 12 36   اإلنكليزية   اللغة

 000 21 222 82 208 اجملموع 

 
 مقياس الصورة الوالدية  :

بعد اطبلع الباحثة على عدد من االختبارات كالدراسات ادلتعلقة مبقياس الصورة الوالدية ، تبنت الباحثة ادلقياس االذم   
، ككاف ادلقياس  ( Chen1997حددىا ) لدية اليت(، كادلعتمد اساسا  على ابعاد الصورة الوا1026اعده )موسى: 
 (.0( رلاالت كثبلثة بدائل لكل صورة كما يتضح يف جدكؿ )6)مقسم اىل 
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 (0جدكؿ )
      

 اسم اجملاؿ          
 
 

 تقدير صورة االـ تقدير صورة االب

موافق اىل  موافق
موافق اىل  موافق غَت موافق حد ما

 غَت موافق حد ما

االىتماـ  ألكؿ اجملاؿ ا
 كالتعاطف 

      

صورة  اجملاؿ الثاين 
 التسامح 

      

       صورة الثقة  اجملاؿ الثالث 
الصورة  اجملاؿ الرابع 

 االكادميية 
      

اجملاؿ 
 اخلامس 

الصورة 
 ادلتناقضة 

      

 تصحيح االختبار:     
لصورة األب  (3-1-2، اذ تعطي االكزاف )ة األب كصورة األـ لكل من صور  البدائل ثبلثيةفقرة ( 12وف ادلقياس من )تك  
غَت موافق( على التوايل، لتصبح اعلى درجة ميكن -موافق اىل حد ما -للبدائل )موافق، ك  ( لصورة األـ 3-1-2ك )

 : على كفق مااييتك  ، (66( كمبتوسط فرضي قدره )12( كاقل درجة )20احلصوؿ عليها من قبل ادلستجيب )
 (6جدكؿ )

 الدرجة الفقرات ت

 3 موافق  2

 1 موافق اىل حد ما 1

 2 غَت موافق  3
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 : تيةجراءات األالابلرغم من تبٍت الباحثة دلقياس جاىز ،اال اهنا قامت ابعلى ك 
 أكالن :صدؽ االختبار:

اخلاصية  إذ تعدى االطبلؽ، يعد الصدؽ من اكثر ادلفاىيم اإلساسية أمهية يف رلاؿ القياس النفسي اف مل يكن أمهها عل
(، لذا اعتمدت الباحثة 02: 1000االساسية االكىل اليت جيب اف تتوفر يف كسيلة القياس بصفة عامة )أمساعيل، 

 :الطرائق االتيةلصورة الوالدية ختبار اأإلستخراج صدؽ 
كي يكوف أكثر فاعلية يف أكدت )انستازم( أبنو البد من توفَت صفة الصدؽ الظاىرم للمقياس ل :الصدؽ الظاىرم-2

يؤكد )ابو حويج، نفسو  لصدد ابادلواقف العملية كللتأكد من تعاكف الذين أجرم الفحص عليهم يف ادلواقف االختبار، 
( أبف الصدؽ الظاىرم ميثل الشكل العاـ لبلختبار أك الصورة اخلارجية من حيث نوعية مفرداتو ككيفية صياغتها 1001

، كما أنو يتناكؿ ارشادات االختبار كمدل دقتو كدرجة ما يتمتع بو من موضوعية )ابو جويج كمدل كضوح ىذه ادلفردات
 (.230:  1001كاخركف، 

 الذم بلغ أتكدت الباحثة يف ضوء ذل  من الصدؽ الظاىرم لبلختبار بعرضو على رلموعة من اخلرباء كاحملكمُت ك 
يبُت ذل  كبعد االخذ مببلحظاهتم كآرائهم قبلت  ،ر كالبدائل خبَتان كزلكمان  للتأكد من صبلحية االختبا ( 10)عددىم 

 %( فأكثر.20الفقرات اليت حصلت على نسبة االتفاؽ )
%( أك أكثر ميكننا اف نشعر ابألرتياح كنعترب اف ادلقياس صادؽ 26اذ يشَت بلـو اف ادلقياس أذا حصل على نسبة اتفاؽ )

 ،  (.216: 2823كيقيس ما كضع ألجلو )بلـو
البياانت اذ مت االعتماد  أتخذ جانب ادلعاجلات االحصائية كحتليل  يدةيقاس صدؽ البناء مبؤشرات عد: لصدؽ البناء. ا1

 :الصورة الوالدية  على ادلؤشرات الثبلثة االتية للكشف عن صدؽ البناء مقياس
امعة احلمدانية يف عينة التحليل حلساب القوة التمييزية مت تطبيق ادلقياس على الطلبة يف ج: القوة التمييزية للفقرات . أ

مجع البياانت كمن مث (، 12/22/1012)( طالبان طالبةن يف يـو السبت ادلوافق 000عددىم )الذين بلغ االحصائية ك 
اخلاصة بنتائج التطبيق من االستمارة اخلاصة، كبعد احلصوؿ على تل  البياانت مت ترتيب الدرجات من اعلى درجة 

اف معامل أساس ( طالبان كطالبة، على 202%( من الدرجات الدنيا اليت دتثل )12د نسبة )اىل اقل درجة كمت حتدي
 (.286: 1000دتييز الفقرة يكوف حساسا كأكثر استقرارا حبالة استخداـ ىذه النسبة ) النبهاف، 

 لتائي لعينتُت مستقلتُت كيعد تعيُت اجملموعتُت )العليا كالدنيا( مت حساب القوة التمييزية للفقرة ابستخداـ االختبار ا 
( مت التحقق من داللة الفركؽ بُت درجات SPSSستخداـ برانمج احلقيبة االحصائية للعلـو االجتماعية )اب

 (6يف اجلدكؿ )كما يتضح   اجملموعتُت العليا كالدنيا، كادرجت النتائج 
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 (6جدول )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الصورة الوالدية _صورة األب 

   108 جمموعة دنيا 108 جمموعة عليا   
اسم 

 الفقرات اجملال 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 قيمة ت املعياري

 
 

األهتمام 
 والتعاطف 

1 2.9537 0.21111 2.6296 0.62041 5.139 
2 2.9722 0.16510 2.5370 0.61789 7.071 
3 2.9815 0.13545 2.4722 0.63332 8.172 
4 2.8796 0.35435 2.2685 0.63550 8.728 
5 2.8889 0.31573 2.0556 0.73413 10.837 
6 2.8519 0.38219 2.0185 0.68333 11.061 
7 2.9167 0.30951 2.1667 0.64851 10.847 
8 2.8889 0.37023 2.2778 0.69489 8.066 
9 2.8796 0.32691 2.2870 0.69781 7.992 

 
الصورة 
 التسامح 

10 2.7130 0.56454 2.0741 0.75756 7.028 
11 2.6759 0.56085 2.0648 0.76456 6.698 
12 2.7593 0.47104 2.0463 0.78994 8.056 
13 2.6852 0.63611 1.7963 0.74582 9.424 
14 2.8333 0.46363 2.4444 0.67441 4.938 

 
الصورة 
 الثقة 

15 2.6574 0.59847 2.0463 0.74111 6.667 
16 2.8426 0.45677 2.2778 0.72128 6.875 
17 2.7500 0.53171 1.8704 0.78648 9.629 
18 2.8519 0.42832 2.2407 0.72176 7.567 
19 2.7407 0.53600 1.9722 0.76682 8.537 
20 2.7315 0.54010 2.2870 0.65640 5.434 

 21 2.8704 0.36410 2.1481 0.73389 9.162 
22 2.6481 0.63120 1.5741 0.75137 11.375 
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الصورة 
 األكادميية 

23 2.7500 0.51383 1.8889 0.75298 9.817 
24 2.5093 0.69033 1.8889 0.78934 6.148 

 
الصورة 

 املتناقضة 

25 2.8241 0.48968 2.2593 0.70207 6.857 
26 2.9167 0.33836 2.2407 0.72176 8.812 
27 2.3426 0.83344 1.5556 0.75298 7.282 
28 2.5444 0.30057 2.2352 0.32691 7.237 

 
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الصورة الوالدية _صورة األم (7جدول )

   108 جمموعة دنيا 108 جمموعة عليا   اسم اجملال 
 

 الفقرات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

الحنراف ا
 قيمة ت املعياري

 
األهتمام 
 والتعاطف 

1 2.9537 0.25151 1.1759 0.44990 35.845 
2 2.9722 0.16510 1.2500 0.58205 29.582 
3 2.9815 0.13545 1.1759 0.44990 39.937 
4 2.8889 0.34406 1.3241 0.50841 26.490 
5 2.8611 0.37337 1.3796 0.57547 22.444 
6 2.8704 0.33746 1.3796 0.57547 23.223 
7 2.8519 0.38219 1.4630 0.66172 18.888 
8 2.9167 0.30951 1.3889 0.59332 23.726 
9 2.8796 0.40367 1.3241 0.52647 24.368 

 
صورة 

 التسامح 

10 2.7778 0.48013 1.3704 0.57344 19.556 
11 2.6667 0.58004 1.5093 0.64844 13.825 
12 2.8426 0.36588 1.5648 0.70078 16.797 
13 2.6667 0.62652 1.7593 0.79567 9.312 
14 2.8333 0.42139 1.4630 0.66172 18.153 

 15 2.6944 0.57125 1.7222 0.79524 10.319 
16 2.8704 0.38893 1.3796 0.62229 21.111 
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 10.410 0.73265 1.6204 0.69164 2.6296 17 صورة الثقة 
18 2.8148 0.49574 1.4259 0.64422 17.756 
19 2.7130 0.56454 1.6204 0.71978 12.413 
20 2.8426 0.41383 1.4722 0.58738 19.820 

  
الصورة 

 األكادميية 

21 2.7778 0.46026 1.5000 0.60373 17.492 
22 2.6667 0.59594 1.9444 0.82974 7.347 
23 2.7407 0.55316 1.7963 0.81756 9.943 
24 2.4815 0.70355 1.8426 0.82215 6.136 

  
الصورة 

 املتناقضة 

25 2.7963 0.48836 1.5370 0.70281 15.291 
26 2.8611 0.44213 1.3889 0.62403 20.005 
27 2.3333 0.83162 1.7037 0.84011 5.535 
28 2.8611 0.44213 1.4537 0.63222 18.959 

( فقرة ثبلثية 12اصبح عدد فقرات ادلقياس ) لذاشليزة، ك  مجيعها ( السابق اف فقرات ادلقياس2اجلدكؿ )  منيتبُتك     
 البدائل لصورة األب كثبلثية البدائل لصورة األـ.

 ب. االتساق الداخلي:
رتباطية بُت درجات  لكي نستخرج االتساؽ الداخلي للفقرة مت استعماؿ معامل االرتباط بَتسوف ايضا لقياس العبلقة اال  

 (.  2كل فقرة من فقرات ادلقياس كالدرجة الكلية للمقياس كادرجت بياانت االرتباط كالقيم التائية لو يف اجلدكؿ)
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 معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس الصورة الوالدية _صورة األب ( 8اجلدول )
  الكلية مع الدرجة                  

  االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات اسم اجملال
 

 األهتمام والتعاطف 
1 0.307 3.193  
2 0.493 5.61  
3 0.246 2.512  
4 0.294 3.045  
5 0.396 4.269  
6 0.334 3.508  
7 0.501 5.731  
8 0.521 6.043  
9 0.436 4.796  

 
 صورة التسامح 

10 0.479 5.402  
11 0.251 2.567  
12 0.569 6.85  
13 0.511 5.885  
14 0.631 8.052  

 
 صورة الثقة 

15 0.634 8.116  
16 0.532 6.22  
17 0.453 5.03  
18 0.267 2.743  
19 0.269 2.765  
20 0.255 2.611  

 
 الصورة األكادميية 

21 0.421 4.595  
22 0.489 5.55  
23 0.227 2.307  
24 0.584 7.122  

 
 الصورة املتناقضة 

25 0.453 5.03  
26 0.484 5.475  
27 0.611 7.641  
28 0.488 5.535  
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 معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس الصورة الوالدية _صورة األم ( 9اجلدول )
  مع الدرجة الكلية   

  االختبار التائي معامل االرتباط تالفقرا اسم اجملال 

 
 األهتمام والتعاطف 

1 0.543 5.375  
2 0.479 5.647  
3 0.317 3.575  
4 0.305 3.184  
5 0.245 2.547  
6 0.348 3.553  
7 0.424 4.477  
8 0.455 4.973  
9 0.288 3.202  

 
 صورة التسامح 

10 0.285 2.946  
11 0.226 2.334  
12 0.515 5.234  
13 0.485 5.601  
14 0.305 3.453  

 
 صورة الثقة 

15 0.492 5.114  
16 0.425 4.833  
17 0.465 5.085  
18 0.457 5.110  
19 0.237 2.638  
20 0.515 5.248  

 
 الصورة األكادميية 

21 0.418 4.827  
22 0.441 4.806  
23 0.332 3.662  
24 0.507 5.321  
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 الصورة املتناقضة 

25 0.462 5.306  
26 0.408 4.554  
27 0.42 4.554  
28 0.559 6.098  

 ج. عبلقة درجة كل فقرة ابجملاؿ الذم تنتمي اليو: 
 مت االعتماد طريقة حساب االرتباط بُت درجة كل فقرة كالدرجة الكلية للمجاؿ الذم تنتمي اليو، فبعد تطبيق ادلقياس   

على عينة التحليل االحصائية كاحلصوؿ على البياانت، مت تطبيق معامل ارتباط بَتسوف كاجياد القيمة التائية لو بُت درجة  
 (20يف اجلدكؿ ) كما يتضح  كل فقرة كالدرجة الكلية لكل رلاؿ، كادرجت النتائج

 
جة الكلية للمجال الذي معامل ارتباط بريسون القيمة التائية له بني درجة كل فقرة والدر  (42جدول )

 تنتمي له
 مع اجملال التابع له  

 االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات أسم اجملال 
 2 0.621 6.148 

 8.601 0.681 1               األهتمام والتعاطف
 3 0.627 8.476 
 0 0.659 8.374 
 6 0.575 7.568 
 6 0.751 9.087 
 2 0.734 11.004 
 2 0.638 9.300 
 8 0.354 4.551 
 20 0.489 5.176 

 3.779 0.333 22 صورة التسامح
 21 0.654 6.866 
 23 0.668 8.741 
 20 0.588 7.822 
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 26 0.256 3.133 
 7.373 0.720 26 صورة الثقة

 22 0.632 9.015 
 22 0.625 7.984 
 28 0.581 7.368 
 10 0.393 4.780 
 12 0.535 5.760 

 4.171 0.356 11 رة األكادمييةالصو 
 13 0.403 4.269 
 10 0.246 2.661 
 16 0.45 4.596 

 5.498 0.496 16 الصورة املتناقضة
 12 0.242 2.759 
 12 0.34 3.469 

     
درجة القيم التائية احملسوبة دلعامل ارتباط بَتسوف بُت درجة كل فقرة كالمجيع  ( اف 20اجلدكؿ ) يفيبلحظ ابدلثل     

( 82( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.822الكلية للمجاؿ كانت اكرب من القيمة التائية اجلدكلية البالغة )
 التحقق من صدؽ البناء. من مثشلا يدؿ على الداللة االحصائية لبلرتباط ك 

 اثنياَ :ثبات املقياس
 ( 136: 1000يسو أداة ادلقياس )ملحم، يعرؼ الثبات : أبنو جتانس ادلقياس يف قياس الشيء الذم تق

اختارت الباحثة طريقة االعادة للتحقق من ثبات القياس، فبعد ما مت تطبيق يف اقساـ اجلامعة  كتطبيقو على  ذال     
(، كبعد فًتة مقداره  30-22-1012( طالبان كطالبةن يف يـو )الثبلاثء( ادلوافق )60الطلبة عينة الثبات كالبالغ عددىم )

 لشركطنفسها كاب(، كمت تطبيقو مرة اخرل على العينة 26-21-1012( يومان كحتديدان يف يـو )األربعاء ( ادلوافق )26)
، كبعد احلصوؿ على بياانت مت اجياد معامل ارتباط بَتسوف بُت التطبيقُت االكؿ كالثاين، كالذم بلغت قيمتو نفسها
للمقياس بلغ عدد فقراه بصورتو  كافة  لتحقق من اخلصائص السيكومًتية( شلا يشَت اىل ثبات عايل للمقياس، كبعد ا0.20)

 ( ثبلثية البدائل كاصبح جاىزان للتطبيق على العينة االساسية.12النهائية )
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 البحثة اثلثاً: تطبيق أدا
كاجراء التحليل ( طالبان كطالبةن ، كبعد التحقق من الصدؽ الظاىرم 000بعد حتديد عينة البحث االساسية كالبالغة )     

االحصائي كالقوة التمييزية ألدايت البحث، مت تطبيق االداتُت بصورهتما النهائية على عينة البحث االساسية يف يـو 
( كفق كتاب تسهيل ادلهمة ، كحرصت الباحثة من خبلؿ التعليمات ادلثبتة يف االداتُت 12/22/1012)السبت( ادلوافق )

حث كضركرة أف تكوف االجابة دقيقة كصادقة علمان كاكدت للمستجيبُت أبف اجاابهتم على توضيح اذلدؼ العلمي من الب
 ستكوف سرية كال تستخدـ اال ألغراض البحث العلمي، كانو ال توجد اجابة صحيحة كخاطئة بل االجاابت صحيحة 

 مجيعها  ما دامت تعرب عن كجهة نظر الفرد نفسو كاف جييبوا على الفقرات االدايتمجيعها 

 ومناقشتها  النتائج عرض:ابعاً ر 
قياس الصورة الوالدية / صورة األب لدى طلبة جامعة احلمدانية يف ضوء املتغري نتائج اهلدف األول : -اوالً 

 )التخصص/ اجلنس( 
( طالب كطالبة 000)عددىا كالبالغ  قياس الصورة الوالدية )صورة األب ( لدل طلبة جامعة احلمدانية بشكل عاـ   -أ

درجة  (62.026للعينة ) احلسايب ، بينت النتائج اف مقدار ادلتوسط( SPSSاستخداـ الربانمج االحصائي )كخبلؿ 
 تساكم احملسوبة التائية أف القيمة اتضح ( درجة66البالغ ) الفرضي ابدلتوسط كمقارنة درجة (2.62كابضلراؼ معيارم )

 (399) حرية كبدرجة  (0,05) داللة مستول ندع درجة( 1.96) تساكم اجلدكلية القيمة أف حُت يف ،(31.323)
كابلرغم من جتاكزىم للوسط الفرضي اال اهنم كقعوا ابدلستول   .اجلدكلية القيمة من اكرب احملسوبة التائية القيمة أف ام

  ذل  يوضح)22 ) كاجلدكؿادلتوسط 
( 21.02توسط احلسايب للذكور يساكم )صورة األب/ الذكور ، كجد اف ادل بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -ب

(كجد أف القيمة التائية احملسوبة تساكم 66( كعند مقارنتو ابدلتوسط الفرضي البالغ )6.22كأبضلراؼ معيارم قدره )
( ، كلذل  يوجد 220( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )31.028)

( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي اال اهنم كقعو ضمن 1لصاحل الذكور كما يف اجلدكؿ )فرؽ داؿ احصائيان 
 ادلستول العايل من الصورة الوالدية  .

( 63.66صورة األب /اإلانث  ، كجد اف الوسط احلسايب لئلانث يساكم )بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -ج
( كجد أف القيمة التائية احملسوبة 66كعند مقارنتو ابلوسط الفرضي البالغ )( 2.03كأبضلراؼ معيارم قدره )

( ، كلذل  122( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )26.032تساكم)
الفرضي اال اهنم كقعو ( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط 22يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل اإلانث  كما يف اجلدكؿ )

 ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية .
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 (44اجلدول )
 األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيم التائية احملسوبة واجلدولية لصورة الوالدية )صورة األب(. 

ادلتوسط  العدد ادلتغَت
 احلسايب

ادلتوسط 
 االفًتاضي

االضلراؼ 
 ادلعيارم

 الداللة ةالقيمة التائي
 اجلدكلية احملسوبة

 2.860 32.089 6.88 56 72.41 181 ذكور
(0.06()220) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 15.038 7.43 56 63.55 219 اانث
(0.06()122) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 16.895 7.16 56 66.82 125 علمي
2.860 

(0.06()210) 
 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 37.162 6.64 56 70.88 275 إنساين
(0.06()120) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 32.373 7.67 56 68.415 400 كلي
(0.06()388) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 
صورة األب _التخصص /علمي، كجد اف الوسط احلسايب لتخصص العلمي بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -د

( كجد أف القيمة التائية 66لفرضي البالغ )( كعند مقارنتو ابلوسط ا2.26( كأبضلراؼ معيارم قدره )66.21يساكم )
( ، 210( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )26.286احملسوبة تساكم)

( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي 1كلذل  يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل التخصص العلمي كما يف اجلدكؿ )
 كقعو ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية  .اال اهنم 

صورة األب_ التخصص /إنساين  ، كجد اف الوسط احلسايب لتخصص بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -ق
(كجد أف القيمة 66( كعند مقارنتو ابلوسط الفرضي البالغ )6.60( كأبضلراؼ معيارم قدره )20.22اإلنساين يساكم )

( كدرجة احلرية 0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )32.261حملسوبة تساكم)التائية ا
( كابلرغم من كوهنم اعلى من 1( ، كلذل  يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل التخصص األنساين كما يف اجلدكؿ )120)

اتفقت مع معظم الدراسات السابقة اال اهنا مل لدية .الوسط الفرضي اال اهنم كقعو ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوا
اف طلبة اجلامعة  تتفق مع متغَت )لذكور ( الف الذكور كقعوا ابدلستول العايل لصورة الوالدية )األب  ( كميكن تفسَت ذل 
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ادلتزكجُت  بسن تؤىلهم ألدراؾ الصورة الوالدية بشكل افضل من اإلانث الهنم تحملوف نفس االفكار كما اف معظمهم من
 كلديهم ابناء لذا فالصورة الوالدية كانت لديهم أكثر كضوحان.

ياس الصورة الوالدية / صورة األم  لدى طلبة جامعة احلمدانية يف ضوء املتغري :ق يننتائج اهلدف الثا-نياً اث
 )التخصص/ اجلنس( 

( طالب كطالبة 000)عددىا كالبالغ  عاـ  قياس الصورة الوالدية )صورة األـ ( لدل طلبة جامعة احلمدانية بشكل  - -أ
درجة  (63.20للعينة ) احلسايب ، بينت النتائج اف مقدار ادلتوسط( SPSSكخبلؿ استخداـ الربانمج االحصائي )

 تساكم احملسوبة التائية أف القيمة اتضح ( درجة66البالغ ) الفرضي ابدلتوسط كمقارنة درجة (20.62كابضلراؼ معيارم )
 (399) حرية كبدرجة  (0,05) داللة مستول عند درجة( 1.96) تساكم اجلدكلية القيمة أف حُت يف ،(20.622)
  ذل  يوضح)21) كاجلدكؿ  .اجلدكلية القيمة من اكرب احملسوبة التائية القيمة أف ام
( 63.66اكم )صورة األـ/ الذكور ، كجد اف ادلتوسط احلسايب للذكور يسبقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -ب

(كجد أف القيمة التائية احملسوبة تساكم 66( كعند مقارنتو ابدلتوسط الفرضي البالغ )21.62كأبضلراؼ معيارم قدره )
( ، كلذل  يوجد 220( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )2.213)

( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي اال اهنم كقعو ضمن 3دكؿ )فرؽ داؿ احصائيان لصاحل الذكور كما يف اجل
 ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية  .

( 62.32صورة األـ /اإلانث  ، كجد اف الوسط احلسايب لئلانث يساكم )بقياس الصورة الوالدية كفقان   فيما يتعلق -ج
( كجد أف القيمة التائية احملسوبة 66الفرضي البالغ ) ( كعند مقارنتو ابلوسط2.62كأبضلراؼ معيارم قدره )

( ، كلذل  122( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )28.123تساكم)
و ( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي اال اهنم كقع21يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل اإلانث  كما يف اجلدكؿ )

 ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية .
 (42اجلدول )

 األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيم التائية احملسوبة واجلدولية لصورة الوالدية )صورة األم(.

ادلتوسط  العدد ادلتغَت
 احلسايب

ادلتوسط 
 االفًتاضي

االضلراؼ 
 ادلعيارم

 الداللة القيمة التائية
 اجلدكلية وبةاحملس

 2.860 8.123 12.67 56 63.65 181 ذكور
(0.06()220) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 19.283 8.68 56 67.31 219 اانث
(0.06()122) 

 يوجد فرؽ
 داؿ
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 3.173 18.92 56 61.37 125 علمي
2.860 

(0.06()210) 
 يوجد فرؽ
 داؿ

 2.860 5.017 21.42 56 62.48 275 إنساين
(0.06()120) 

 فرؽيوجد 
 داؿ

 2.860 10.617 14.51 56 63.70 400 كلي
(0.06()388) 

 يوجد فرؽ
 داؿ

 
صورة األـ _التخصص /علمي، كجد اف الوسط احلسايب لتخصص العلمي بقياس الصورة الوالدية كفقان فيما يتعلق -د

د أف القيمة التائية ( كج66( كعند مقارنتو ابلوسط الفرضي البالغ )22.81( كأبضلراؼ معيارم قدره )62.32يساكم )
( ، 210( كدرجة احلرية )0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )3.223احملسوبة تساكم)

( كابلرغم من كوهنم اعلى من الوسط الفرضي 3كلذل  يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل التخصص العلمي كما يف اجلدكؿ )
 وسط من الصورة الوالدية  .اال اهنم كقعو ضمن ادلستول ادلت

صورة األـ_ التخصص /إنساين  ، كجد اف الوسط احلسايب لتخصص بقياس الصورة الوالدية كفقان  فيما يتعلق ب-ق
(كجد أف القيمة 66( كعند مقارنتو ابلوسط الفرضي البالغ )12.01( كأبضلراؼ معيارم قدره )61.02اإلنساين يساكم )

( كدرجة احلرية 0.06( عند مستول داللة )2.86( كىي اكرب من اجلدكلية البالغة )6.022التائية احملسوبة تساكم)
( كابلرغم من كوهنم اعلى من 3( ، كلذل  يوجد فرؽ داؿ احصائيان لصاحل التخصص األنساين كما يف اجلدكؿ )120)

السابقة من )دراسة موسى  معظم الدراساتالوسط الفرضي اال اهنم كقعو ضمن ادلستول ادلتوسط من الصورة الوالدية .
( اكضحت اف مستول ادراؾ صورة األـ كاف متوسطان كلو  أتثَت يف ادلتغَتات األخرل 1020( )دراسة بن كسعد :1026:
 التوصيات واملقرتحات منها :االستنتاجات و  وخرج البحث بعدد من . 

 االستنتاجات : 
 ي : من خبلؿ النتائج اليت توصلت اليو الباحثة تستنتج ما يل

تتمتع  طلبة جامعة احلمدانية  مبستول متوسط من الصورة الوالدية ما عدا الذكور الذين كانو ابدلستول -2
 العايل كىذا يدؿ على اقًتاهبم من النضج ككوهنم يف سن الشباب كاكثر قرابن للعب دكر األب . 

 التوصيات:
 لصورة الوالدية لدل طلبة اجلامعة . توصي الباحثة ادلرشدين اجلامعُتن أبستخداـ ادلقياس لتحديد ا -2
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على ادلرشدين كأساتذة اجلامعة توعية الطلبة بضركرة احًتاـ الوالدين عن طريق رسم صورة كالديو لتكوف منوذجان يقتدم -1
 بو الطلبة كتكوف منوذجان يف حياهتم اليومية . 

 املقرتحات :
 راسات التالية :يف ضوء نتائج الدراسات السابقة تقرتح الباحثة اجراء الد

 تقًتح الباحثة اجراء دراسة لقياس الصورة الوالدية كعبلقتها مبتغَتات أخرل . -2
 اجراء دراسة جتريبية لتنمية الصورة الوالدية اإلجيابية لدل الطلبة . -1

 املصادر العربية :
 دلسَتة للنشر كالتوزيع ، دار ا 2،ط تعلم التفكري النظرية والتطبيق( : 1002أبو جادك ،صاحل كنوفل ،دمحم بكر )-2
،الدار العلمية الدكلية للنشر  2، ط القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس( :1001أبو حويج ، مركاف كاخركف )-1

 األردف .-كالتوزيع ،عماف
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 :ملخص البحث
اىم ادلستجدات اليت تعرض احملتوى التعليمي  بصورة مشكالت واقعية تثَت اىتمام الطلبة   يعد التفكَت التصميمي احد    

ويهدف البحث  التعرف على مستوى التفكَت , وتدعوىم لتوظيف معارفهم السابقة الغلاد حلول عملية وابداعية
ىدفت الدراسة التعرف على الفروق يف مستوى التفكَت و  ,مدينة ادلوصل دلتميزين يفالتصميمي لدى طلبة مدارس ا

( طالب وطالبة 482أتلفت عينة البحث من ) و ,خامس(-اانث(  وادلرحلة )رابع–التصميمي تبعا لفروق اجلنس)ذكور 
يهم اداة التفكَت من طلبة مدارس ادلتميزين من اجلنسُت )ذكور واانث( الذين مت اختيارىم بطريقة عشوائية وقد طبق عل

 ة  للمقياس  كالصدق الظاىري التحقق من اخلصائص السايكومًتي بعدىا مت الباحث  و  ه من ؤ التصميمي الذي مت بنا
( ومت التحقق منو من خالل اجراء احصاء التمييز مل تسقط اي فقرة  وبعد تطبيقو %88( والثبات البالغ )59%بلغ )

نت ان الطلبة بشكل عام يتمتعون مبستوى متوسط من التفكَت التصميمي وعدم وجود ظهرت النتائج  اليت بي ,على العينة
 لصاحل الرابع. )رابع , خامس( اانث( ووجود فرق دال احصائيا تبعا دلتغَت الصف–فرق دال بُت متغَت اجلنس )ذكور 

 -يت:ا أمب وصل اليها الباحث يوصييت على النتائج ال وبناء
 .شأهنا ان تنمي العمليات العقلية التفكَت يف مجيع ادلؤسسات الًتبوية اليت من ضرورة االىتمام بربامج-1
الًتكيعز علعى   يف  مجيعهعا  فادة من مجيعع اخلعرباتى ادلشاركة جبميع النشاطات واالث الطلبة علعلى ادارات ادلدارس ح -4

 كل ما موجود يف البيئة.
الفعادة ت واسعتثمار الطاقعاابالعيت معن شعأهنا تطعوير البلعد معن ي يماقامة دورات تدريبيعة خاصعة بعمليعات التفكعَت التصعم -3

 .منها يف الواقع
 -كما اسفرت النتائج عن عدد من ادلقًتحات منها اجراء دراسات عن:

 لدى طلبة ادلرحلة االعدادية التفكَت التصميمي وعالقتو ابلدافع ادلعريف-1
 طلبة ادلتميزين واقراهنم العاديُتلدى  ساليب ادلعرفيةالتفكَت التصميمي وعالقتو ابأل-4

 .الكلمات ادلفتاحية: التفكَت, التفكَت التصميمي, مدارس ادلتميزين
ABSTRACT 

     The research presents an applied model for how to identify the level of 

design thinking among students of distinguished schools in the city of 

Mosul. The study aimed to identify the differences in the level of design 

thinking according to gender differences (males - females) and the stage 

(fourth - fifth). The research sample consisted of (284) students A student 

from the distinguished schools of both sexes (males and females) who n a 

 random manner, the design thinking tool that was built by the researcher 

was applied to them, and then the psychometric properties of the scale were 

verified, such as the apparent validity, which reached (90) and the stability 
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of (86), and it was verified through the discrimination statistic. Applying it 

to the sample showed results that showed that students in general have a 

high level of design thinking and that there is no significant difference 

between the gender variable for (male-female) 

Based on the findings of the researcher, the researcher recommends the 

following:- 

1- The necessity of paying attention to thinking programs in all educational 

institutions that would systematically develop mental processes 

2- Urging students to participate in all activities in all respects and to 

benefit from all experiences, especially design, by focusing on everything 

that exists in the environment. 

3- Organizing training courses for design thinking processes, the results of 

which are likely to flow into the development of the country through 

investing energies and exploiting them in the appropriate places. 

The results also resulted in a number of suggestions, including conducting 

studies on: 

1- Design thinking and its relationship to cognitive motivation 

2- The effect of an educational program according to design thinking in 

developing cognitive methods 

3- Design thinking among outstanding school students. 

Keywords: thinking, design thinking, schools of excellence. 

 مشكلة البحث:
دلمارسعات اعلها تسارع االنتاج ادلعريف وتطور ادلهعارات وا من يواجو العامل اليوم حتدايت ىائلة يف اجملاالت ادلختلفة لعل     

الطلبععة  يف ظعل مواجهععة االنفجععار ادلعععريف اذلائعل وتععراكم ادلعرفععة االسععتثنائي  شلعا ي ععع التحععدايت الكبععَتة  ادلطلوبعة اتقاهنععا مععن
يكمعن التحعدي يف مواءمعة ادلنعاىج الحتياجعات الطلبعة  اذالتعلعيم بشعكل خعاص  السعيمااختالفهعا  احلياة علعى امام رلاالت

ادى ىععذا االنفجععار ادلعععريف وظهععور التعلععيم الرقمععي  اذميععادين التعلععيم  مععن جهععة اخععرى  مععن جهععة  وللتغععَتات  ادلتسععارعة يف 
وتقنيعات  جيعا اخل عراء وعلعوم االنسعانلو و التكن منومتطلباتو واستحداث نظم معرفية جديدة تنسجم مع جدة  ىذا العصر 

جيععا النععانو و َتىععا علععى ضلععو يععربز فيععو ادمععاج العلععم يف تكامععل ادلعرفععة لتفسععَتات الظععواىر ادلختلفععة لو و الععذكاء الصععناعي وتكن
 (.4212 وانتاج معرفة جديدة)زيتون,

تغٌت عنهعا يف عصعر ادلعلوماتيعة دلعن يريععد ان اصعب  تعلمعو ضعرورة ال يسعع واظلعاليعوم تعلعم التفكعَت يعدرس ويكتسععب اصعب  ا    
 يصنع احلياة  ودلن اراد ان يساىم يف بناء اجيال االمة
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الركيععزة االسععاس يف اكسععال الطالععب ادلهععارات ادلختلفععة  وعلععى راسععها التفكععَت والتصععميم  فععان التحععدي  العلععوم  تعععد     
لعلعوم ىعو تعلعيم التفكعَت. واليعات الن اىعم معا ينعاط بتعلعيم ااالكرب اليوم ىو تعدريس العلعوم  زلتعوى واسعًتاتيجيات ومعداخل 

تدريسععو دلععادة تعلععيم التفكععَت لطلبععة كليععة الًتبيععة االنسععانية فالحعع   يفالباحععث ىععذا ال عععف والتقصععَت مععن الطالععب  وجععدو 
 ىارأتضعف اخلربات والقعدرات علعى الفهعم والتحليعل  وتوليعد االفكعار وضععف حلهعم ألبسعط ادلشعكالت العيت تعواجههم فع

الباحث يف ىذا اجملال ان ي ع ولو دلسة خفيفة على رلال مهم يف تنمية التفكَت واختيار متغَت التفكَت التصميمي وتطبيعق 
الغام ة   كالتوالعمليات ادلستخدمة لبحث ادلشاالداة على العينة الذي من اىدافو  ىو منهجا يعتمد على زلور انساين  

التقدم والتطور احل اري الذي نعيشو اليوم اىل تطعور وانتشعار ادلعرفعة العلميعة  ديع ورف , علومات وحتليل ادلعاواكتسال ادل
 سببا مهما يف توظيف ىذا النوع من التفكَت يف حل ادلشكالت.

 امهية البحث:
تسعععى   نععو ىععدفا مععن االىععداف الرئيسععية الععيتا تععربز اعليتععو مععن اذالًتبويععة ادلهمععة  ضععوعاتيعععد موضععوع التفكععَت مععن ادلو      

العمليععة التعليميععة اىل حتقيقهععا لععدى ادلتعلمععُت , فععالتفكَت موضععوع ذو مسععاس مباشععر ايععاة االفععراد واجملتمعععات  ويسععهم يف 
 (.4212 ,11 عابد, ل اي ا على بقاء اجملتمعات )مساعدة االفراد على التوافق مع االوضاع احلالية وادلستجدة , ويعم

مععن رلععاالت بوصععفو واحععدا كععَت والعمليععات  ادلعرفيععة ,اىتمامععا متزايععدا بسععيكولوجية التف شععهد االهععاه ادلعععريف يف علععم الععنفس
الفروق الفردية , ويعد التفكَت  واحعد معن اجملعاالت العقليعة الفرديعة بعُت االفعراد  فعالتفكَت عمليعة عقليعة معرفيعة تنطعوي علعى 

( 4229القعععات او حعععل ادلشعععكالت )بركععععات,اععععادة تنظعععيم  عناصعععر ادلوقعععف ادلشعععكل  بطريقععععة جديعععدة تسعععم  ابدراك الع
من العمليات العقلية وادلعرفية كاالنتباه واالدراك والتذكر والتصنيف واالستنتاج والتحليل والًتكيب   عديدا ويت من التفكَت 

 .  (Santrock,2006)وادلقارنة والتعميم و َتىا
نظريعة والعمليعة العيت يواجههعا االنسعان  يف البيئعة واجملتمعع يف اغلاد احللول ادلناسعبة للمشعكالت ال مهمة التفكَت  تكمن     

وز الصععوابت والعقبعات العيت وحتدث ىذه العملية ابستمرار شلا يدفع الفرد دوما للبحث عن طرائعق واسعاليب نكنعو معن هعا
 اليت ػلمل تكراراىا يف ادلستقبل ويتي  لو ذلك فرصا للتقدم واالرتقاءتربز 
ادلعرفيعون   اطات موجهعة الكتشعاف مععٌت او خلعق مععٌت لشعيء  ععدًن ادلععٌت  وغلمعع علمعاء العنفسيت من التفكَت نش     

انو يقود اىل نتاجات سلتلفة  فالتفكَت يت من عمليات ومهارات واسًتاتيجيات اذ التفكَت  اشياء متعددة  يف حُت يت من
 اذم مهععارات التفكعععَت التفكععَت االساسععية معععن اىعع مهععارات داملعععو او اداءه علععى ادلهمععات وتعععععقليععة يسععتخدمها الفععرد يف تع

تسععاعد الفععرد علععى اشععباع  حاجتععو  للبحععث واالستكشععاف واعرة تفكععَته والتعععرف علععى امكانياتععو والتفاعععل احلقيقععي مععع 
 ( .2904222الكتسال مهارة التفكَت العليا )ف يلة زمزمي, واالفراد واالشياء احمليطة بو وهتيئت

 ا شامال يطور ميزات وخصائص التعلم لينعكس الحقا على البيئة التعليمية واجملتمع .يعد تطوير التفكَت ىدف
من التفكَت يعزز قدرة ادلتعلمُت على حعل ادلشعكالت وتطعوير مهعاراهتم لتحعاكي متطلبعات  امهم اجزءوالتفكَت التصميمي  

 نولوجيا العالية وادلنافسة العادلية.التطور البيئي يف القرن احلادي والعشرين, لصنع متعلمُت انجحُت يف عصر التك
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اذلندسععة والفنععون التصععميمية يف اجلامعععات  ن التخصصععات الدراسععية مععقععد حظععي التفكععَت التصععميمي ابىتمععام كبععَت يفل     
ا اكدتعو دراسعة داًن ,وىعذا شلع  (Nagai&Noguch,2003:430)النو ميكن ان يغَت طريقة الناس يف تعلم التفكَت 

َت التصعععععععععععميمي دورا مهمعععععععععععا يف سلرجعععععععععععات تعليميعععععععععععة حتسعععععععععععن معععععععععععن تطعععععععععععور البيئعععععععععععي للمعععععععععععتعلم حعععععععععععُت بينعععععععععععت ان للتفكععععععععععع
(Dym,2005:105) . 

التعلعيم يف القعرن  يفية , ف ال عن أتثعَته االغلعا  اصب  التفكَت التصميمي جزءا ال يتجزأ من رلاالت االعمال التجار      
لبيئعات االكادمييعة يطلعب انعو يف ا ذشعكالت التعليميعة , اعي يف حعل ادلاحلادي والعشرين, ألنعو ينطعوي علعى التفكعَت االبعدا

القععععععععععععععععععراءة بشععععععععععععععععععكل نقععععععععععععععععععدي وشلارسععععععععععععععععععة التفكععععععععععععععععععَت والعقععععععععععععععععععل ادلنطقععععععععععععععععععي يف حععععععععععععععععععل ادلشععععععععععععععععععكالت  لبععععععععععععععععععةمععععععععععععععععععن الط
(Rotherham&willingam) . 

تطعوير  على ادلعلمُت دععم ادلتعلمعُت يف ي نعيش فيو,لذا فمساعدة الطالل على النجاح يف الًتابط الرقمي العادلي الذ     
التفكعععَت التصعععميمي والتفكعععَت ادلنظعععومي ومهعععارات العمعععل اجلمعععاعي العععيت تععععزز قعععدرهتم علعععى حعععل  مهعععاراهتم وصعععقلها مثعععل:

 .(Shute&Torres,2012:93)ادلشكالت واعدادىم اعدادا للعمل الوظيفي 
 ,ناصعععر الصعععناعيةالع شعععاف,والتفكععَت التصعععميمي ىعععو تطعععوير ادلعرفعععة العععيت تشعععمل العناصعععر التحليليعععة كاالبعععداع, االستك     

سعتطور الواقعع احل عاري والفعٍت للمجتمعع,   معن مرات التعلم العملية والنظريعة, و اليت ذلا دور يف تطوير مهااالخًتاع والصنع 
 كمععا حظععي التفكععَت التصععميمي ابىتمععام متزايععد يف كثععَت مععن اجملععاالت العمليععة وذلععك الن التفكععَت التصععميمي اصععب  عنصععراً 

, اىل احلد الذي التزمت فيو العديد من الشركات ادلعروفة ابن تصب  رائدة يف درة التنافسية لألعمال وادلنتجاتقيف ال رئيسياً 
 . (Dunne&Martin2006,103-120)رلال التصميم 

ويعتععرب ظلععوذج التفكععَت التصععميمي اداة يفكععر ادلصععمم ويسععتطيع ادلععدير اسععتخدامها مععن اجععل توليععد االفكععار االبداعيععة      
ل للتطبيق يتميز منهج التفكَت التصميمي يف حتويل النظرايت اىل ظلوذج واقعي قابو طط وتلبية ر بات ادلستفيدين طوير اخلوت

 قتناص الفرص ومواجهة التحدايت وااخاذ قرارات الفعالة اليت حتوذلم من شعول بابعة اىل شعول خالقة.اليف عامل اليوم  
لنظعععر ععععن حجعععم ىعععذه عيعععة ىععذا النعععوع معععن التفكعععَت علعععى نطعععاق واسععع وبغععع  اتطبععق مؤسسعععات التفكعععَت التصعععميمي االبدا

ان التفكعععَت التصعععميمي عنصعععر اسعععًتاتيجي اساسعععي لالبتكعععار ووسعععيلة للتعععأثَت يف الثقافعععات ان توسعععيع  دادلؤسسعععات فهعععي هععع
يقو على دراك اعلية تطبالنطاق مهم لتتعرف القيادة مدى اعلية توفَت مهارات التفكَت التصميمي وتفسَتىا للقوى العاملة ,وا

و ال يتعلعععق االمعععر ابعععدا ونفعععاق االمعععوال علعععى بعععرامج التعععدريب الكبعععَتة فعععادلهم ىعععو حتديعععد وتوظيعععف امجيعععع اجعععزاء ادلؤسسعععة. 
التفكَت امر تمحور اليشراكهم, اب بات ادلؤسسة وتدريب الناس االشخاص الذين ميتلكون العقلية ادلناسبة واشراكهم يف تدري

ومشاركة القيادة ذلا أتثَت قعوي فأف علهم ىعم اولئعك العذين ميارسعون التفكعَت  فية التفكَت مثل ادلصممُت,حول كيالتصميمي 
 (.4218التصميمي ابنفسهم.)لوكوود,اببكي:
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 ومن خالل ما سبق ميكن حتديد االمهية النظرية والتطبيقية
 االمهية النظرية:-4
لتحعاكي وانتعاج البعدائل   واالبعداع يف حل ادلشكالت وتطوير مهعاراهتم التفكَت التصميمي يعزز قدرة ادلتعلمُت نونظرا ال-1

 متطلبات التطور البيئي لذا توجب دراستو.
االفعراد  لعذا  يفثعر أمعا دلععادة البنعاء واالعمعار وااجعة ا ظعروف اسعتثنائية قاسعيةل ادلوصعل  والسيمااجملتمع العراقي تعرض -4

 برزت احلاجة لدراسة التفكَت التصميمي.
 االمهية التطبيقية:-2
فكعان ىنعاك ضعرورة دلعرفعة مسعتوى وىم شلن سيكون ذلم شعأن يف التقعدم والبنعاء  طلبة مهمة  طلبة مدارس ادلتميزين يعد -1

 التفكَت التصميمي لديهم.
 معرفة الفروق يف التفكَت التصميمي تبعا دلتغَت اجلنس وادلرحلة-4

 اىداف البحث:
 : ما أيت يهدف البحث احلايل التعرف على

 .وصلبة مدارس ادلتميزين يف مدينة ادلمستوى التفكَت التصميمي لدى طل -1
 اانث( –اجلنس)ذكعععور  -أ التعععرف علعععى الفععروق ذات الداللعععة االحصععائية  يف مسعععتوى التفكععَت التصعععميمي تبعععا دلتغعععَت-4
 خامس(.–ادلرحلة)رابع -ل    

 حدود البحث:
 تقتصر حدود البحث على :

 (.4244-4241: العام الدراسي )انيةاحلدود الزم-4
 طلبة مدارس ادلتميزين يف مدينة ادلوصل.احلدود ادلكانية: -2
 يسر.ألمين واألا اجلانبُت يف  طلبة مدارس ادلتميزين  احلدود البشرية:-3
 : متغَت التفكَت التصميمي.احلدود ادلعرفية-4

 حتديد ادلصطلحات:
 -التفكري التصميمي: عرفو كل من:

 (:Owen,2007) اوين-4
ىععععععععو هنععععععععج ابتكععععععععار شععععععععامل موجععععععععو ضلععععععععو اجملتمععععععععع يهععععععععدف اىل توليععععععععد افكععععععععار عمععععععععل ابداعيععععععععة او ظلععععععععاذج اعمععععععععال كاملععععععععة 

 .(Owen,2007,14وتطويرىا)
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 (:Brown,2008براون)-2
اعيعة نتجعات ابدمب غلاد احللول ادلناسعبة ذلعا ىو طريقة تفكَت تستخدم حساسية ادلصمم واساليبو لتحليل ادلشكالت, وا     

 (.Brwon,2008,10تتناسب مع احتياجات ادلستفيد وذات قيمة للمجتمع)
 (:2249الشامي)-3

على اهنعا عمليعة تكراريعة نسععى فعا لفهعم ادلسعتخدم وحتعدي االفًتاضعات واععادة حتديعد ادلشعكالت يف زلاولعة لتحديعد       
مسعععععععتوى تفاعلنعععععععا االويل يف الوقعععععععت  االسعععععععًتاتيجيات واحللعععععععول البديلعععععععة العععععععيت قعععععععد ال تكعععععععون واضعععععععحة علعععععععى الفعععععععور  معععععععع

 (.404215نفسو)الشامي
 التعريف النظري للتفكري التصميمي:

انعو عمليعة حتليليعة وابداعيعة يشعرك الفعرد نفسعو ابلتجعارل, وانشعاء النمعاذج ومجعع :(Plantter et al,2009)بالتنرر
لتفسعععَت  نظعععرايً  يعععف)بالتَت( تعريفعععاً . ويتبعععٌت البحعععث احلعععايل تعر (Plantter,et,al,2009)ادلالحظعععات واععععادة التصعععميم 

 .مفهوم التفكَت التصميمي
 التعريف االجرائي:

  الدرجة اليت ػلصل عليها بعد االجابة عن االداة الذي قام الباحث ببناءه. يفالب على التفكَت التصميمي ىو قدرة الط    
 االطار النظري

يف توليععد رؤو وحلععول منطقيععة ذلععا مععن خععالل اسععتخدام طععرق يعععد التفكععَت التصععميمي أداة توصععل ا نسععان إىل ا بععداع     
سلتلفععة يف التفكععَت منهععا التعععاطف مععع ظععروف ادلشععكلة, وادلالحظععة, والتعععاون, والععتعلم السععريع, وتصععور األفكععار والنمععاذج 

إيل منتج ادلفاىيمية السريعة. وىدفو األساسي ىو إشراك ادلستهلك, وادلصمم, وصاحب العمل يف عملية تكاملية للوصول 
 (Jansson, Viklund & ,Lidelaw,  4218أو خدمة ذات جودة عالية ترضي مجيع األطراف.)

أن ادلقصود ابلتفكَت التصميمي ىو تصعميم احللعول للمشعكالت معن خعالل مهعارات التفكعَت االبتكعاري ادلتمركعزة حعول     
ع حاجاتو, والفهم العميق حلاجات اجملتمع واسلول حياة ا نسان يف بيئتو وتكيفو معها وتكييفها وتسخَتىا لتحقيق واشبا 

ىذه احللول قد يكون على شكل تغيَت يف األنظمة وتطوير بنية فكرية لالستفادة من البيئة وحتديثها مبا يتناسب مع حاجعة 
 (Thienene, et al, 4212: 13الفرد )

 النظرايت اليت فسرت التفكري التصميمي:
 2229نظرية بالتنري  -
( أن التفكَت التصميمي ىو تفكعَت يقعودان إىل أن نرتعب معلوماتنعا  Plattner et all, 4225بالتنَت وآخرون )بُت     

حول البيئة ويعلمنا طريقة التفكَت خارج الصندوق والتوصل اىل احللول ا بداعية اليت ترتكز على حاجعات ادلعتعلم ور باتعو, 
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خاص و عن طريق التعلم التعاوين او تتم عملية التفكَت بطريقة فردية يقوم وميكن أن يقوم فذا النوع من التفكَت رلموعة اش
 فيها شخص واحد وأن التفكَت التصميمي يتكون من مخس خطوات عملية ىي :

 الفهم والتعايش -1
, يتعلق األمر بتطوير الفهم للموضوعات ادلطلول حلهعا والتفكعَت فعا, وىنعا غلعب توضعي  أف عل طريقعة لصعيا ة السعؤال   

واب جابة عليو يتم حل مسألة ملحة حلاجة اجملتمع حللها. وان تقمص حاجات اجملتمع للحلول لو العدور األكعرب يف تطعوير 
اول خطوة من خطوات التفكَت التصميمي, أي القدرة على الشعور فم وا حساس مبشكلتهم ومعرفة اىتماماهتم وأفكارىم 

م كأنععو واحععدة مععنهم واالنععدماج والتعععايش معهععم, والسععماع إىل قصصععهم مععن خععالل أن ي ععع الباحععث ادلصععمم نفسععو مكععاهن
ومواقفهم اليت ميرون فا, وذلك فدف الوصول إىل فهم عميق الحتياجاهتم وإدراك ادلشكلة وحتديدىا بشكل دقيق يف ىذه 

بععة عليهععا وىنععا ميكععن اخلطععوة, مبعععٌت أن يععتم إجععراء اععث تفصععيلي وإجععراء مالحظععات آنيععة عععن ادلشععكلة ادلععراد حلهععا وا جا
اسععتخدام العديععد مععن األسععاليب لتحقيععق ىععذا الغععرض, مثععل ادلقععابالت والدراسععات ادلسععحية ادلكتوبععة, وادلالحظععات ادلوثقععة 

  (Plattner, et all ,2009 : 30).ابلصور أو حىت مقاطع الفيديو للوصول إىل فهم شامل حلاجة الفرد وسلوكو.
 : حتديد ادلشكلة ووجهات النظر-2
عد إجراء عمليات ادلراقبة وادلالحظة للواقع واالحتياجات اليت يتم حتديدىا لألفراد يف البيئة احمليطة, البد من تكثيعف ب

 ( Fricke, 1999:421 ).كل ادلعلومات وتوحيدىا بنموذج نظري واحد من خاللو يتم صيا ة سؤال واجاابت
 : ابتكار االفكار-3
ذه ادلرحلة تتم عملية العصف الذىٍت الفعلية, ميكن بعد ذلك حتليعل األفكعار بطريقعة البحث عن األفكار واختيارىا( يف ى)

موجهة ومنظمة من أجل حتديد نقاط القعوة ال ععف يف كعل فكعرة, ومعن م ااخعاذ قعرار الختيعار الفكعرة ادلناسعبة, وأن تكعون 
 Plattner, et all).رة وىي ادلطلوبة.ىذه احللول متدرجة من احللول العادية حىت تصل إىل احللول ا بداعية وادلبتك

,2009 : 30 ) 
 إعداد منوذج أويل:-4
تصور الفكرة اليت مت اختيارىا وتصميمها بشكل اظلوذج, وجعلها فكرة واقعية وملموسة, ورمسية, وإخ اعها للمحاكاة,     

يد كل سبل النجعاح ا خراجعو ابلشعكل ابتباع التطبيقات التقنية, لتشكيل تصميم أويل للفكرة أو الشيء ادلراد تكوينو وحتد
 (.. Fricke,1555:241ادلطلول الذي ػلاكي البيئة احمليطة )

 :االختبار والتجريب -5
تطوير اظلوذج الفكرة اليت مت تصميها من خالل اخ اعها دلزيعد معن التجعارل وادلالحظعات فعدف تنميتهعا وتطويرىعا أكثعر  
(429 :4212 .,Lindberg et al وي )لتفسَت التفكَت التصميمي بحث احلايل نظرية بالتًت تبٌت ال 
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 الدراسات السابقة:
 (:Matthews&Wrigley,2017دراسة )-4

التصررميم والتفكررري التصررميمي ة ادارا االعمررال للدراسررات العليررا :دراسررة تطبيقيررة علررل ميلسسررات التعلرريم العررايل ة 
  اسرتاليا.
يم العمليععععات والتفكعععَت التصععععميمي, واسععععتخدمت ىععععذه ادلفععععاىيم لتجديععععد ىعععدفت الدراسععععة اىل البحععععث يف ادارة تصععععام     

مععن بععرانمج التعلععيم العععايل, مت االعتمععاد علععى ادلععنهج الوصععفي  ًاادلوضععوعات ادلناسععبة يف علععم تصععميم االعمععال  لتصععب  جععزء
مععن اجلامعععات  كثععَتات ان  تععائج الدراسععة الععيت ظهععر التحليلععي, واسععتخدام اجملموعععات ادلركععزة  كععاداة مجععع البيععاانت ومععن اىععم ن

اوجععععدت بععععرامج للدراسععععات العليععععا يف ادارة االعمععععال ادلتخصصععععة يف ادارة تصععععميم العمليععععات والتفكععععَت التصععععميمي  ضععععمن 
حصعلت عليهعا وجعدت وبععد مراجععة مجيعع البيعاانت العيت وجعدت احملاضرات وورش العمل  حلل ادلشعاكل والق عااي القائمعة 

تكعاملي ( التفكعَت ال4زلعور االنسعان )بوصفو (التصميم 1االيت: ) فقمتداخلة  يف الربانمج و رلاالت  اربع توجدالدراسة انو 
عديعععد معععن ادلقاسعععات  لطلبعععة , واوصعععت الدراسعععة ابن يعععتم تصعععميم ( التصعععميم كاسعععًتاتيجية2)(ادارة تصعععميم العمليعععات  3)

عتبعار هربعة جامععة سعتانفورد يف تصعميم وميكعن ا البكالوريوس يف اجلامعات, وتصميم بعرامج متخصصعة يف ادارة العمليعات,
 برامج متخصصة لتعليم طلبة ادارة االعمال وعلم ادارة تصميم العمليات هربة انجحة ػلتذى فا.

 (:2247دراسة العنزي والعمري)-2
 فاعلية بررمم  تردريق قرائم علرل التفكرري التصرميمي ة تنميرة مهرارات التفكرري االبرداعي لرده الطرال  ادلوىروب  ة

 مدينة تبوك.
علععى  يقععوم قيععاس فاعليععة بععرانمج تععدري  اسععتخدمت ىععذه الدراسععة التصععميم شععبو التجععري  يف دراسععتهما الععيت ىععدفت اىل    

( طالبا من 45تكونت عينة الدراسة من ) اذالبداعي لدى طلبة ادلوىوبُت , التفكَت التصميمي يف تنمية مهارات التفكَت ا
الثاين( يف برانمج رعاية ادلوىوبُت مبدارس التعليم العام مبنطقة تبعوك يف ادلرحلعة االبتدائيعة, وحتقيقعا الطلبة ادلوىوبُت )ادلستوى 

 يقععوملي الصععورة ل( وبععرانمج تععدري  الىععداف الدراسععة  اسععتخدم الباحثععان اختبععار تععورنس للتفكععَت االبععداعي )اجلععزء الشععك
لععة احصععائية  بععُت اجملمععوعتُت التجريبيععة وال ععابطة  لصععاحل علععى التفكععَت التصععميمي, وكشععفت النتععائج وجععود فععروق ذات دال

اجملموعة التجريبية, واشارت النتائج اىل فاعلية الربانمج القائم على التفكَت التصميمي  يف تنمية مهعارات التفكعَت االبعداعي 
 )الطالقة وادلرونة واالصالة والتفاصيل( لدى الطلبة ادلوىوبُت يف منطقة تبوك.

 (:2224طيف)دراسة ,ل -3
 :التفكري التصميمي لده طلبة معاىد الفنون اجلميلة

. الفعروق ابلتفكعَت 4. التفكَت التصميمي لعدى طلبعة معاىعد الفنعون اجلميلعة . 1يستهدف البحث  احلايل التعرف على    
)االقسام (, . الفروق ابلتفكَت التصميمي اسب التخصص 3التصميمي لدى طلبة معاىد الفنون اجلميلة اسب اجلنس. 
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 ,طالب وطالبة من طلبة معاىد الفنون اجلميلة يف بغعداد مت اختيعارىم ابلطريقعة العشعوائية الطبقيعة( 052أتلفت العينة من )
والثبعععات  ,طبعععق علعععيهم مقيعععاس التفكعععَت التصعععميمي, وقعععد مت التحقعععق معععن اخلصعععائص السعععيكو مًتيعععة للمقيعععاس معععن الصعععدق

ة وتوصل البحث احلايل إىل أن طلبة معاىد الفنون اجلميلة يتمتعون مبستوى عايل من ابستخدام الوسائل ا حصائية ادلناسب
 التفكَت التصميمي . 

 مده االتفاق واالختالف ة الدراسات السابقة
اختلفعععععععععععت الدراسعععععععععععات السعععععععععععابقة يف االىعععععععععععداف والعينعععععععععععات والوسعععععععععععائل االحصعععععععععععائية وادلقعععععععععععاييس فكانعععععععععععت اىعععععععععععداف    

ي تصعععميمية واتفقععت يف منهجيعععة البحععث وهنععا وصعععفية حتليليععة ودراسعععة ىعع(Matthews&Wrigley,2017دراسععة)
( ىعععدفت يف قيعععاس الدافعيعععة االبداعيعععة واتفقععت معهعععا يف التنميعععة , اختلفعععت معععع دراسعععة) لطيعععف 4212)العنععزي, العمعععري,

لعنعععزي ( يف العينعععة فقعععد كانعععت عينعععة دراسعععة لطيعععف معععن طلبعععة معاىعععد الفنعععون وتقعععراب متفقعععة معععع نعععوع عينعععة دراسعععة )ا4241
 ( فكانت عينتها من الطلبة ادلوىوبون.4212,

 اجراءات البحث:
يشمل ادلنهج ادلعتمد ورلتمع البحث وعينة البحث واالدوات ادلسعتخدمة ومؤشعرات الصعدق والثبعات والوسعائل االحصعائية 

 -االيت: وفقوعلى  احصائياادلستخدمة دلعاجلة البياانت 
 :اوال: منهجية البحث

 الوصفي الذي  يت معععن رلتمع البحث وعينة البحث واداتو والوسائل االحصائية مت استخدام ادلنهج
 :Population of Research رلتمع البرحث

, أو صفة زلددة نيزىا عن  َتىا التعععي تشًتك فعععي رلموعة معععن الصفاتمجيعها  ىو  األفراد أو الوحدات, أو ادلشاىدات 
(, يتكون رلتمع البحث من عنوايت 18: 4215اليها )مصطفى,  والنتائج التعععي توصلالتعععي ير ب العبعاحععث بتعميم 

( مدارس فقط, وبلعععغ 2بلعععغ ّعددىا ) و( 4244 -4241ا للسنة الدراسية )ادلتميزين  وادلتميزات يف مدينة ادلوصل حصر 
 .ل تسهيل ادلهمة حصائية مبوجب كتا( وقععد حصل* العبعاحععث علعععى ىعععذه ا  1( جدول )  1231عدد الطلبة  ) 

 (رلتمع مدارس ادلتميزين ة مدينة ادلوصل 4جدول) 
 اجملموع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين ولألا اسم ادلدرسة ت

 882 112 22 82 81 122 125 ادلتميزين االوىل للبنُت 0

 112 9 2 12 32 32 31 ادلتميزين الثانية للبنُت 1
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 838 22 93 112 189 423 441 االوىل للبنات ادلتميزات 2

 112 11 2 8 43 15 93 ادلتميزات الثانية للبنات 3

 1231 423 143 448 323 354 282 اجملموع الكلي

 عينات البحث:
تمع ميكن تعميم نتائج تلك العينة على اجمل اذلعناصر  أف ل نثيل ا اليت نثلموعة جزئية من رلتمع البحث العينة ىي رل  

(, 132: 4222(. والعينة ىي رلموعة جزئية من افراد, او وحدات اجملتمع )الكناين, 182, 4221وكملو )النبهان, 
 : ما أيت منهات متعددة. وبناء ادلقياس يتطلب من الباحث اختيار عينا

 العينرررة االستطالعية:-4
تدريب العبعاحععث علعععى  يمات ادلقيعععاس وفقراتو, ووح تعلالغرض معععن ىذا االجراء مجع ادلعلومات والتأكد معععن وض     

(, وبعد استكمال العبعاحععث 118: 4215التطعبيعق بصورة سليمة للمقيعععاس فعععي مراحل الحقة معععن دراستو )مصطفى, 
ث مثل كيفية اجابتهم علعععى العععى معلومات وبياانت دقيقة ععععن واقععع افعععراد عينعععة البح للوصول بناء ادلقياس,  خطوات

فقرات ادلقيعععاس ومدى فهم الطلبة لفقراتو وإدراكهم حملتواىا, ولتالفعععي الصعوابت التعععي قد تواجو العبعاحععث عند تطععبيعق 
وطالبة معععن ( طالب 22ادلقياس, وحسال الوقت الذي يستغرقُو الطلبة عند ا جابة, قام العبعاحععث بتطععبيعق ادلقيعععاس علعععى )

ث (, ومل غلد العبعاحعع3اجلعععدول ) يوض لبنات( يف مدينة ادلوصل وكما مدرسيت ) ادلتميزين الثانية للبنُت, ادلتميزات الثانية ل
الوقت ادلستغرق الستجاابت الطلبة  علعععى مقيعععاسي البعحعععث )التفكَت التصميمي  يًتاوحأية صعوبة او  موض للفقرات, 

  بُت افراد العينة االستطالعية ( دقيقة, دلقياس التفكَت التصميمي49( دقيقععة ومبتوسط مقدارُه )32-42عيععن )بتععراوح ت
 .( 4واجلعععدول ) 

 (افرررراد العينرررة االستطالعية2اجلررردول )

 المجموع سادسال ام اخل رابعال ادلدرسة ت

 11 9 2 12 ادلتميزين الثانية للبن  1

 08 11 2 8 الثانية للبناتادلتميزات  2

 31 19 2 49 اجملموع الكلي
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 عيررنرة التحليل االحصائي:-2
اختيارىا ابألسلول الطبقي العشوائي لتكون مناسععبة الغرض معععن ىعععذه العيععنعة ىو بناء اداة )التفكَت التصميمي(, ومت   

قًا ليتمكن العبعاحععث معععن تعميم النتائج علعععى اجملتمع, للمجتمع  َت ادلتجانععس, ولكي نثل رلتمع الدراسة نثياًل صاد
( طالبًا وطالبة معععن الصععف السادس العلمي 192( وتكونت العيععنعة معععن )Nunnally, 1981وإقتععرح عامل القياس )

( طالباً, وعنوية 22)  نصفهم معععن الذكور والنصف اآلخر معععن ا انث معععن عنوية )ادلتميزين االوىل ( للبنُت بواقع
 ادانه. (3وض  فعععي اجلعععدول)ي( طالبة, وكما  23)ادلتميزات الثانية( للبنات بواقع )

 ( عيررنرة التحليل االحصائي3اجلررردول )
 السادس العلمي ادلدرسة ت

 22 عنوية ادلتميزين االوىل للبنُت 1

 23 عنوية ادلتميزات االوىل للبنات 4

 192 كلياجملموع ال

 :Sample Reliabilityعيررنرة الثبات  -1
( طالباً, ومن ) مدرسة 49ُأختَتت عيععنعة الثبات ابألسلول العشوائية الطبقية معععن  ) مدرسة ادلتميزين االوىل للبنُت( بواقع )

الصف الرابع العلمي ( طالبًا وطالبة معععن 22( طالبة, إذ تكونت عيععنعة الثبات معععن )19ادلتميزات للبنات( بواقع )
 ( يبُت ذلك.2,واجلعععدول )

 ( عيررنرة الثبات4اجلررردول )

 الرابع العلمي اسم ادلدرسة ت

 49 عنوية ادلتميزين االوىل للبنُت 1

 19 عنوية ادلتميزات االوىل للبنات 4

 22 اجملموع الكلي
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 :basic Sample search The عيررنرة البرحرررث االساسية -1
معععن مدرستان )عنوية ادلتميزين االوىل  يتكونيها شروط االختبار ديد رلتمع البحث, مت اختيار عيععنعة تنطبععق علبعد حت 

  َت را بُت,  فتموطالبة بعد استبعاد الطلبة  طالبا  (482للبنُت , وعنوية ادلتميزات االوىل للبنات(  وبلغت العينة  )
( طالباً وطالبة يتوزعون 482عددىم )  الذي بلغعلى مجيع الطلبة ادلتبقُت  التصميمي ( تطععبيعق األداة معا )اختبار التفكَت

 ( يوض  ذلك 9على ادلدرستُت واجلدول)
 عيررنرة التطبيق االساسية  (5اجلررردول )

 اجملموع خامس رابع ادلدرسة ت
 181 22 95 عنوية ادلتميزين االوىل للبنُت 1
 143 93 124 لبناتعنوية ادلتميزات االوىل ل 4

 482 143 181 اجملموع

 :Tool researchسابعاً: أداا البرحرث 
 أ : اختبار التفكري التصميمي

تحقيق أىداف البعحعععث تطلبت احلاجة العععى حتديد األدوات والوسائل التعععي ميكن إستخدامها فعععي مجع البياانت )ملحم, ل 
اة لقياس التفكَت التصميمي لطلبة مدارس ادلتميزين, ولعدم حصولو علعععى (, لذلك أستخدم العبعاحععث أد488: 4212

 أداة جاىزة مناسبة للقياس علعععى وفق التعريف, ورلاالت البعحعععث التعععي مت حتديدىا, فقععد قام العبعاحععث ببناء أداة تتوفر فيها
 أيت: على وفق مااخلصائص السيكومًتية الالزمة 

 التفكري التصميمي: خطوات بناء اختبار 
 :Defining the concept حتديد ادلفهوم -4
( :ابنو هنج ابداعي وطريقة واسًتاتيجية 1584حدَّد رواد مفهوم التفكَت التصميمي  وىم الربيطاين تيم براون )مواليد   

فكَت العميق والواسع ىدفها حل ادلشكالت وتوليد االفكار االبداعية والعمل على ااخاذ القرارات واستكشاف االشياء والت
واغلاد احللول البديلة وتطوير ادلعرفة وفهم حاجات اجملتمع وىو عملية فنية ابداعية وهنج يركز على االنسان ودمج 

 (  .4241(و)ابو عودة وابو موسى,4242احتياجات الناس مع امكانياتو التكنلوجية .)الشريف,
 : Determine the fields of scaleحتديد رلاالت ادلقياس  -2
معهد ىاسو بالتنر  فقعلى و مي من مصادر عادلية ورصينة جدا  انطلق العبعاحععث يف حتديد رلاالت التفكَت التصمي  

( يف Potsdam(  يف جامعة بوتسدام )Hasso Platner instituteاالدلاين لتصميم التفكَت)
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( واليت 4225)بالتنَت,جل اعتماده على نظرية  (,UNDP,2017(و)D.school( )Wise,2017ستانفورد)
 -:ركزت على اجلوانب التالية

 التعاطف:-1
 حل ادلشكالت:-4
 توليد االفكار:-3
 النمذجة:-2
 االختبار:-9
 :The drafting of the itemis of the instrument صياغة فقرات األداا -3
 تية:أعتمد العبعاحععث فعععي مجع مواقف مقياس التفكَت التصميمي علعععى ادلصادر االا    
 ا طالع علعععى عدد معععن األدبيات, والدراسات وادلقاييس السابقة اخلاصة مبوضوع التفكَت التصميمي. -
 يوض  تلفة وكمااالطالع علعععى عدد معععن ادلقايس األخرى والتعععي تناولت موضوعات اخرى تصميمية  وفنية وتربوية  سل -

 (:8اجلدول )
 ة اليت اطلع عليها الباحث(مقايي  الدراسات السابق6جدول)

 السنة اجملاالت العينة ادلقياس ت
مقياس التفكَت التصميمي)ابو  1

 عودة ,ابو موسى(
من طالل الصف التاسع 22

 مبدرسة طيبة 
)التعايش,حتديدادلشكلة

مهارات تصور احلل,  ,
 النموذج, االختبار

4242 
 

 مقياس التفكَت التصميمي 4
 )العنزي, العمري(

حل  )التعاطف, عليم تبوكمبدارس ت18
توليد  ادلشكالت,

 االفكار, النموذج,
 االختبار(.

4212 

 مقياس التفكَت التصميمي 2
 )لطيف(

طالب وطالبة من طلبة معاىد 492
 الفنون اجلميلة يف بغداد

حل  التعاطف,
توليد  ادلشكالت,

 االفكار, النموذج,
 االختبار

4241 
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هعم ععن مععدى ئوم الًتبويععة والنفسعية  لبيعان أراعععععن اخلعرباء واحملكمعُت فععععي اخصعص العلعوبععد ععرض ادلقيعاس علععععى رلموععة م   
شععرع ا ىعععععذه األدوات وادلقععاييس, لععذ وكانععت ا جابععة اب مجععاع عععدم مالئمععة ,مناسععبتو معععععن عععدمها لطلبععة  مععدارس ادلتميععزين

لدراسعععة وا سعععتفادة مععععععن آراء األسعععاتذة فععععععي جلنعععة العبعاحعععععث بصعععيا ة فقعععرات ادلقيعععاس مبعععا يالئعععم عينعععة البحعععث, ومتطلبعععات ا
وتعوخى العبعاحعععث فععععي صعيا تها السعهولة والعععوضوح, وقعععد  ,السمينار ونَّ يكون ادلقياس علعععى شكل مواقف لفظية واشكال

ث بععدائل)عايل , ثالبعع االجابععة و  ( مخععس رلععاالت9مععن ) يتكععون كععل موقععف  ( 18تكعععونت األداة بصورهتععععا األولععععية معععععن )
االداة عبععارة عععن مواقععف  واشععكال غليععب عنهععا  افععراد العينععة وفععق تسلسععل  متععدرج يبععدأ مععن احللععول متوسععط, مععنخف (   

 ذلك.  (3)ادللحعععق يبُت العادية حىت تصل اىل احللول االبداعية وادلبتكرة. اليت ذلا عالقة ابلتفكَت التصميمي. 
 :Validity الصدق -4
(, ويُعدَّ ادلقياس صادقًا العععى 423: 4222يما إذ كانت االداة تقيس فعاًل ما أعّدت لقياسُو )ملحم, يتمثل الصدق ف  

احلد الذي يقيس بو السمة أو الظاىرة أو اخلاصية التعععي أُعّد لقياسها وعدم أتثره مبتغَتات أُخرى )القمش وآخرون, 
 اآلتية:( وقععد حتقق العبعاحععث معععن أنواع الصدق 125: 4222

 :Scale Validityالصدق الظاىري  - أ
معععن اخلرباء واحملكمُت بتقدير ادلدى لتمثيل الفقرات التعععي ػلتويها  عن ىعععذا الصدق ابنَّ يقوم عددإنَّ اف ل طريقة للتأكد معع 

 . Ebel, 1972: 566)االداة مع الصفة التعععي يُراّد قياسها )
(,  قام 4( موقفًا ادللحعععق )18, ومت صيا ة ادلواقف البالغة )بالتنَتدلقياس وفقًا لنظرية الت اوبعد أنَّ حّدد العبعاحععث رلا

العبعاحععث بعرض الصورة األولية دلقياس التفكَت التصميمي علعععى رلموعة معععن احملكمُت واخلرباء فعععي العلوم الًتبوية والنفسية 
ذلك,  وأشار بلوم العععى أنوَّ إذا حصل ادلقياس أو ا ختبار علعععى نسبة  ( 3عق )ادللحععيبُت زلكماً وخبَتاً  (18)بلعععغ عددىم 

(, فقد مت 148: 1583%(, أو أكثر ميكن الشعور اب رتياح معععن حيث الصدق الظاىري لالختبار )بلوم, 29إتفاق )
يث الصيا ة اللغوية والعلمية حذف فقرة واحدة مع إجراء بع  التعديالت البسيطة لبع  ادلواقف )الفقرات( معععن ح

 .رقم الفقرة والتعديل  (2اجلعععدول )يبُت و 
 ( تعديل ادلواقف )الفقرات( حسب آراء اخلرباء واحملكم 7اجلررردول )

 الفقرا بعد التعديل الفقرا قبل التعديل رقم الفقرا

ػلتاج  كيف ميكنك ان تتصرف فيما لو رايت طفال 3
 مساعدة

 اخص طفل ااجة اىل مساعدة امامك ثالث اختيارات

 احزن  صابة السائق اجملال االول: اتردد يف ااخاذ القرار 9
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اجملال الثالث: ااث عن مواد نكنٍت من اطفاء  5
 احلريق

 اصرخ بصوت مرتفع لكي تنقذين الناس

نصفو ألخي فقد ػلتاج ان  اجملال الثالث: اعطي 14
 مصادر فيويشًتي 

 احملافظة يف يوم عطليتاخرج بو اىل نزىة خارج 

التباعد  يفل الرابع: اعادي الفايروس اجملا 12
 االجتماعي.

اترك مسافة بيٍت وبُت االخرين لتحقيق التباعد 
 االجتماعي.

 استعُت ابجلَتان اجملال اخلامس: اكسر ابل الغرفة 18

 ز  كيف تتصرف؟أنبوبة الغاػلمل يت والدك أاذا ر  جد طريقة سهلة تنقل فا انبوبة الغازا 18

 
 :Construct Validityصدق البناء  -  

: 4222)النبهان,  ( ونَّ ىعععذا النوع معععن الصدق يرتبط ابلقدرات العقلية والسمات النفسية لألفراد4222أشار النبهان )
والتحقق معععن  (, ميكننا حتقيقو معععن خالل التعريف اب طار النظري لالداة واشتقاق الفرضيات حول نتائج االداة,228

ة مع الدرجة الكلية صحة الفرضيات هريبيًا ومنطقياً, وتُعدَّ معامالت االرتباط التعععي ضلصل عليها بُت الدرجة لكل فقر 
 (.23: 1581بار )الزوبعي وآخرون, علعععى الصدق البنائي لالخت شلا يدل لالداة 

عن معامالت التمييز للفقرات  وعن ا رتباطات الداخلية  خالل الكشف يفعععن الصدق البنائي للمقياس مت ألتحقق م   
 اآليت: وفق أداة قياسية صادقة وعلعععى  التعععي تكشفُّ عن ا تساق الداخلي للمقياس والذي ينتج عنو

 القوا التميزية للفقرات Hem Discrimination: 
األفراد فعععي اخلاصية, أو السمة التعععي تّقيسها األداة )الزوبعي  ويُقصّد فا أنَّ تكون الفقرة قادرة علعععى التفريق والتمييز بُت   

 (, ولغرض حسال قوة نييز الفقرات مت إجراء اخلطوات اآلتية:32: 1581وآخرون, 
  من مدارس ادلتميزين االوىل للبنُت ومدرسة ُتعععى مدرستُسحبت العيععنعة معععن خارج العيععنعة األساسية ومّت التطععبيعق عل 

 ( طالبة.23( طالباً و )22ادلتميزات االوىل للبنات  بواقع )
  ( علعععى أفراد العيععنعة ومعععن م تصحيحو وحسال 3/3/4244العبعاحععث تطععبيعق ادلقياس بتاريخ )  ىبعد ذلك أجر

 الدرجة الكلية لكل طالب وطالبة.
 كيلي   اذ وض رجة, ععة العععى أدىن درتبعععت الدرجات تععنععازليا معععن أعلعععى درج(1529,Kelley أنوَّ فعععي التععوزيع )

(, 119: 4228%( ) أبوعالم,  42ا عتدايل تكون النسبععة الفاصلة ادلثلى لكل معععن اجملموعععتُت ادلتطرفتُت ىعععي )
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%( معععن 42و)( طالبًا وطالبة, 34%( معععن الدرجات العليا والتعععي كأنَّ عددىا )42أعتمد العبعاحععث نسبة ) ذال
( وىي درجات شليزة  1028-2049فقد كانت درجات التمييز بُت) ( طالباً وطالبة, 34الدرجات الدنيا والتعععي نثل )

( فأكثر تعترب قيم جيدة والحتتاج اىل تسقيط الفقرة 2022-2045فقد ذكر) ايبل (ان قيم الدرجات اليت تقع بُت )
 قيم الدرجات جيدة وال داعي حلذفها.  لذا فانحذفها. عديلها او ( البد من ت2045او حذفها  ام اقل من )

 :Reliabilityالثبات  -5
(, 428: 4225ويُقصّد ابلثبات إتسعاق القيعاس, أي ا تسعاق فععععي قيعاس الشعيء الععذي تُقيععسّو أداة القيععاس )ملحعم,     

 وكما أيت: طرائق اخرى تفكَت التصميمي بوقععد أوجد ثبات أداة ال
 :Test-Retest Methodيقة إعادا االختبار طر •
طبعق  (, 288: 4225,ويُقصد فعععذه الطريقة أنَّ يّعاد تطععبيععق األداة نفسعها معرتُت علععععى رلموععة مععععن األفعراد )أبعو ععالم  

لبعععة مععععععن ادلعععدارس الثانويعععة ( طالبعععاً وطا22العبعاحعععععث األداة علععععععى عيععنععععة الثبعععات وىععععععي خعععارج العيععنععععة األساسعععية مؤلفعععة مععععععن )
( طالبعة, 19)ادلتميعزات الثانيعة  للبنعات( بواقعع )  ( طالبعاً, وعنويعة ادلتميعزات49) للمتميزين ) ادلتميزين االوىل للبنُت( بواقعع

( يومعا 13( وبععد م عي )2/3/4244وجرى التطععبيعق األول للمقياس بصعورة ح عورية  معع الطلبعة  يف مدارسعهم بتعاريخ )
الععععى أنَّ ادلععدة الزمنيععة بععُت التطععبيعععق االول للمقيععاس  1582(, وأشععار آدمععز ))4244/ 42/3التطععبيعععق الثععاين بتععاريخ ) أُعيعدّ 
عبَّ أواعادتع (, واوجعد معامعل Adams, 1964, P. 20ال تتجعاوز األسعبوعُت الععععى ثالثعة أسعابيع )و فععي ادلعرة الثانيعة غلا
بلعععععغا ) بععُت درجععات التطبيقععُت حسععال معامععل ارتبععاط بَتسععون يفالثبععات   و( ويُعععدَّ االختبععار عبتععاً, %88األول والثععاين, إذ ا

 (.135: 4224,( )أبو حويج وآخرون2052العععى  2022تراوح معامل ا رتباط فيو مابُت )
 التطرربيرق علرررل العيررنرة االساسية: -6
 ذلك.( 2ادللحق )يبُت و ععى أفراد العيععنعة ا ساسية, ( علع4244/ 3/ 42بعد أنَّ اصب  ادلقياس جاىزاً طبق بتاريخ ) 
 :Scale correctionتصحيح ادلقياس  -7
نخف ة ( رلاالت  وكل رلال ذات ثالث بدائل )م9علعععى ) تتوزع( موقف 18النهائية  معععن ) تكون األداة فعععي صيغتو  

( درجة, والبديل 1ات البدائل كاااليت البديل األول )(,  ونت صيا تو درج8فعععي ادللحعععق ) شلا يت  ومتوسطة ومرتفعة( 
( درجة وادىن أداء متوقع 422ا يكون أقصى أداء متوقع للمقياس ىو )لذ( درجة, 3والبديل الثالث) ( درجة, 4الثاين  )
م بعدىا جرى معاجلة البياانت إحصائيا إبستخدا( درجة, و 182( درجة وأنَّ ادلتوسط الفرضي للمقياس ىو )52ىو )

 ( للعلوم االجتماعية.(SPSSاحلقيبة ا حصائية 
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 عرض النتائ  ومناقشتها
 اذلدف االول: التعرف علل مستوه التفكري التصميمي لده طلبة مدارس ادلتميزين بشكل عام

( طالب وطالبة ,اذ بلغ 482تحقيق ىذا اذلدف مت استخراج ادلتوسط احلسا  ألفراد عينة البحث البالغ عددىم)ل 
( وعند مقارنة ادلتوسط احلسا  ابدلتوسط الفرضي   18.828( وابضلراف معياري قدره)  189.58سطهم احلسا ) متو 

لتعرف على داللة الفروق  بُت ادلتوسط ل وينة اكرب من ادلتوسط الفرضي (  تبُت ان ادلتوسط احلسا  للع182والبالغ)
( اذ بلغت القيمة التائية احملسوبة ) t-test on sampleاحدة )احلسا  والفرضي طبق الباحث االختبار التائي لعينة و 

(, تبُت 483( وبدرجة حرية)2.29( عند مستوى داللة )1.58( وعند مقارنتها ابلقيمة التائية اجلدولية والبالغة) 8.232
 ذلك (8اجلدول) يبُتان القيمة التائية احملسوبة اكرب من القيمة التائية اجلدولية 

   االختبار التائي لقياس مستوه التفكري التصميمي للعينة الكليةنتائ (8جدول)
 
 العينة

عدد افراد 
 العينة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي

 مستوه الداللة القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة (2.25)

 284 الكلية
 

485,96 46,648 
 

482 6,234 
 

 دالة 4,96

 دول اعاله ان الطلبة يتمتعون مبستوى متوسط  من التفكَت التصميميويت   من اجل
 اذلدف الثاين:التعرف علل الفروق ذات الداللة االحصائية ب  الطلبة تبعا دلتغريات االتية

 امث( : –اجلن )ذكور -أ
-Tow sampel Independent Tتحقيق ىذا اذلدف طبق الباحث االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت )ل

Test( حيث بلغ عدد الذكور )اما عدد االانث 120281( واضلراف معياري )188045( طالبا مبتوسط حسا )145 ) 
(  وقد اظهرت النتائج ان القيمة التائية احملسوبة 180992( واضلراف معياري )189085 ( طالبة مبتوسط حسا  )199)

( وبدرجة حرية 2029) (( عند مستوى داللة1058)اليت بلغت ة دوليعند مقارنتها ابلقيمة التائية اجلف(  20328بلغت ) 
 ( يوض  ذلك5ان القيمة التائية احملسوبة اصغر من القيمة التائية اجلدولية , واجلدول ) (484)
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 متغري )اجلن ( وفقعلل  ة مستوه التفكري التصميمي (نتائ  االختبار التائي لداللة الفروق 9جدول)
 عدد افراد العينة

 العينة
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 مستوه الداللة القيمة التائية درجة احلرية
 اجلدولية) احملسوبة (2,25

  44,284 486,29 429 ذكور
282 
 

 
2,328 

 
4,96 

 
 غري دالة
 

 48,557 485,69 455 امث

ويدل ىذا الشي على توافق  اانث(-تغَت اجلنس)ذكوروجود فرق دال معنوي يف التفكَت التصميمي تبعا دلعدم يعٍت  شلا
اجلنس ابلتفكَت التصميمي الن اجلنسُت يعيشان يف بيئة مدرسية وبيئة اجتماعية متساوية خصوصا بعد ان فت  اجملال امام 

 الفتيات يف التعبَت عن ر باهتم واحتياجاهتم وخصوصا ما يفكرون فيو
 خام (.–ادلرحلة) رابع - 
-Tow sampel Independent Tذلدف طبق الباحث االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت )تحقيق ىذا ال

Test( حيث بلغ عدد طلبة الصف الرابع )واضلراف معياري 182089( طالبا وطالبة مبتوسط حسا )181 )
(  120444( واضلراف معياري )183028( طالبة مبتوسط حسا  ) 143) اما عدد طلبة الصف اخلامس ( 180228)

( 1058( وعند مقارنتها ابلقيمة التائية اجلدولية والبالغة) 10581وقد اظهرت النتائج ان القيمة التائية احملسوبة بلغت )
( تبُت ان القيمة التائية احملسوبة اكرب من القيمة التائية اجلدولية, واجلدول 484( وبدرجة حرية )2029()عند مستوى داللة

 ( يوض  ذلك12)
 متغري )اجلن ( وفق علل ة مستوه التفكري التصميميئ  االختبار التائي لداللة الفروق (نتا42جدول)

عدد افراد  العينة
 العينة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 مستوه الداللة القيمة التائية درجة احلرية
 اجلدولية) احملسوبة (2.25

  46,246 487,65 464 رابع
282 

 
4,964 

 
4,96 

 
 47,222 483,76 423 خام  دالة 

شلكن ان نفسر تقدم ادلرحلة الرابعة عن ادلرحلة  فروق ذات داللة احصائية ولصاحل الصف الرابعوجود  تبُت ان ىناك 
اخلامسة يف عملية التفكَت التصميمي الن ادلرحلة الرابعة جديدة والطالب يبحث ضلو معرفة كل شيء حىت يستطيع ان  

دلرحلة االتية وان أتخر ادلرحلة اخلامسة عن الربعة قد يكون بسبب القلق الناجم عن االنتقال اىل ادلرحلة ادلهمة ينتقل اىل ا
 يف حياة الطالب  وابلتايل سيصال ابلتشتت وضعف الًتكيز يف االجابة.
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 االستنتاجات:
 الرابع. لصاحل الصف امتالك طلبة مدارس ادلتميزين مستوى متوسط من التفكَت التصميمي-1
 اانث( -عدم وجود فرق دال معنواي  يف التفكَت التصميمي تبعا دلتغَت اجلنس )ذكور-4
 لصاحل الصف الرابع.اخلامس( -عا دلتغَت الصف )الرابعىناك فرق دال معنواي يف التفكَت التصميمي تب-3

 التوصيات:
 -من ذلك يوصي الباحث: مبا ان الوسط احملقق ىو ضمن ادلستوى ادلتوسط وضلن نطم  ان يكون اعلى

 اليت من شأهنا ان تنمي العمليات العقلية . مجيعها  ادلؤسسات الًتبوية االىتمام بربامج التفكَت يف  ضرورة-
 واالستفادة من مجيع اخلربات. مجيعها لنشاطاتاب ةحث الطلبة على ادلشارك-4
 ئجهععععا تصععععب يف تطععععوير البلععععدمععععل ان تكعععون نتااقامعععة دورات تدريبيععععة خاصععععة بعمليععععات التفكعععَت التصععععميمي والععععيت زلت -3
 ادلناسب.  الفادة منها يف الواقعستثمار الطاقات وااب

 ادلقرتحات:
 لدى طلبة ادلرحلة االعدادية التفكَت التصميمي وعالقتو ابلدافع ادلعريف-1
 لدى طلبة ادلتميزين واقراهنم العاديُت التفكَت التصميمي وعالقتو  ابالساليب ادلعرفية -4
 دلصادرا

 ادلصادر العربية:
 ,, الدار العلمية للنشر والتوزيع1ط ,القياس والتقومي ة الرتبية وعلم النف (: 4224مروان وآخرون ) ,أبو حويج -1

 األردن . ,عمان
 (: مناىج البحث يف العلوم الًتبوية والنفسية, دار النشر للجامعات.4211أبو عالم, رجاء زلمود ) -4
(: اثر توظيف التعلم القائم على ادلشروع وفق ادلنحٍت التكاملي 4241امساء محيد,) و موسى,اب ابو عودة ,دمحم فؤاد, -3

اععاث ألرللععة جامعععة القععدس ادلفتوحععة ل يف تنميععة مهععارات التفكععَت التصععميمي لععدى طالبععات الصععف التاسععع االساسععي,
 , زة , فلسطُت.33والدراسات الًتبوية والنفسية, ع

, ترمجة دمحم امُت ادلفيت وآخرون, دار تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويين(: 1583بلوم, س بنامُت وآخرون ) -2
 ماكجر وىيل للطباعة والنشر.

 , دار الطليعة للطباعة والنشر, بَتوت, لبنان.مدخل علم النف  التجريق(: 4222بكداش, كمال ) -9
تخدمون اليد اليسرى يف الكتابة وعالقة ذلك (:اظلاط التفكَت والتعلم لدى الطلبة الذين يس4229بركات, زايد امُت) -8

 (.2ببع  السمات النفسية والشخصية , رللة الزرقاء للبحوث والدراسات ,رللد )
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(:تععدريس مععادة العلععوم يف ضععوء بععرانمج الكععورت  وأثععره يف التحصععيل  وتنميععة مهععارة 4213الباز,اميععان عععالء الععدين:) -2
 ة االعدادية ,رسالة دكتوراه , كلية الًتبية ,جامعة ادلنصورة.التفكَت والدافع  لإلصلاز لدى تالميذ ادلرحل

ادلنهجيررة واألسررتخدامات االحصررائية ة  األسرر (: 4225اجلععادري, عععدانن حسععُت ويعقععول عبععد) ابععو حلععو ) -8
 , دار األثراء للنشر والتوزيع, عمان, األردن.1, طحبوث العلوم الرتبوية واإلنسانية

أتثَت برانمج تعليمعي مقعًتح لتنميعة ا سعتطالع العلمعي اخلعاص وا بعداع يف (: 4211)اخلياط, ضياء قاسم, واخرون  -5
, اجمللععد رللررة أحبرراث كليررة الرتبيررة االساسرريةمعادة ادلشععاىدة والتطبيععق لعدى طععالل كليععة الًتبيعة الرايضععية, اععث منشعور, 

 , ادلوصل, العراق.4, العدد11
. عمعععان . دار الشعععروق عاصررررا ة منررراى  العلررروم وتدريسرررهااالجتاىرررات العادليرررة ادل(:4212زيتون,ععععايش زلمعععود.) -12

 للنشر والتوزيع.
 ., دار الكتب للطباعة والنشراألختبارات وادلقايي  النفسية(, 1581الزوبعي, عبد اجلليل وآخرون )  -11
, 91د (.اسًتاتيجية التفكَت التصميمي لرفع الوعي اجلماليواالداء التسويقي, العد4242الشريف, دالل عبد),)  -14

 رللة الفنون وعلوم االنسانيات واالجتماع, ادلملكة العربية السعودية.
 ) منصة ادراك(.,(: مقدمة يف التفكَت التصميمي4215الشامي, نسرين دمحم,) -13
(:أثر تدريس وحدة تعليمية يف العلوم قائمة على التفكَت التصميمي يف اكتسال 4215الزبيدي, اننسي عادل) -12

لدى طالبات الصف الثامن االساسي يف ضوء التفكَت الشكلي لديهن, رللة اجلامعة االسالمية ادلفاىيم الفيزايئية 
 للدراسات الًتبوية والنفسية, جامعة الَتموك , االردن. 

, دار ديبونععععو للنشععععر 1, ط8,جسلسررررلة برررررمم  الكررررورت لتعلرررريم التفكررررري(:4222السععععرور,واخرون,انداي ىايععععل) -19
 ية االردنية.والتوزيع, عمان, ادللكة اذلامش

 (, القاىرة, مصر.2, دار الكتب احلديثة, ج )مناى  البحث الرتبوي(: 4222الرشيدي, بشَت صاحل ) -18
أساسرريات البحررث العلمرري ة الرتبيررة والعلرروم اإلنسررانية (: 1582عععودة, أمحععد سععليمان وفتحععي حسععن ملكععاوي) -12

 األردن. مكتبة الكناين, أربد,عناصره ومناىجو والتحليل االحصائي لبيامتو, 
, دار 4, طاإلحصاء للباحث ة الرتبية والعلوم االنسانية(: 4222عودة, امحد سليمان, وخليل يوسف اخلليلي ) -18

 األردن. –االمل للنشر والتوزيع, اربد 
 ,1, طساسياتو وتطبيقاتو وتوجيهاتو ادلعاصرا(أالقياس والتقومي والنفسي )(: 4222عالم, صالح الدين زلمود ) -15

 لعر  للطباعة والنشر, القاىرة, مصردار الفكر ا
 (: تعليم التفكَت  ,دمشق, دار الرضا .4221عادل عبد الكرًن, واخرون) -42
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, دار الفكر للنشر والتوزيع, 1, طاألختبارات وادلقايي  الرتبوية والنفسية(: 4222) عالم, صالح الدين زلمود -41
 القاىرة, مصر.

 , عمان دار صفاء للنشر والتوزيع.1تعليم مهارات التفكَت ,ط(: الساقي يف 4212عابد, فايزة عبد اذلادي:) -44
دار ادلسَتة للنشر  ,9ط ,ىل مناى  البحث ة الرتبية وعلم النف إمدخل  ,(4212دمحم خليل واخرون ) ,عباس -43

 األردن . ,عمان ,والتوزيع والطباعة
 لدى اطفال الروضة مبكة ادلكرمة.( :برانمج مقًتح لتنمية بع  مهارات التفكَت االساسية 4222ف يلة, زمزمي:) -42
, دار الفكر للطباعة ,عمان ,ادلملكة  1, ط8, ج برمم  الكورت لتعليم التفكري(:4228الفي ي,دينا عمر) -49

 اذلامشية االردنية.
(:التفكَت التصميمي واالبتكار دور التصميم االبتكاري يف التنوير واحداث التغيَت 4218لوكوود, اببكي, توماس) -48

 .ادلملكة العربية السعودية.821تطوير, العربية  لإلعالم العلمي شعاع"العددوابداع ال
 , دار الفكر اجلامعي للنشر.قدرات ومسات ادلوىوب  (:1583ميخائيل, خليل معوض ) -42
, وزارة الًتبية, ادلديرية العامة لإلعداد والتدريب, معهد ختطيط الربمم  الرتبوي(: 1585مبارك, بديع دمحم ) -48

 والتطوير الًتبوي, مكتبة ادلنتصر, ادلتن , بغداد. التدريب
 , دار ادلسَتة االسكندرية ,مصر.1, طعلم نف  النمو, دورا حياا االنسان(: 4221ملحم, سامي دمحم ) -45
 دار ادلسَتة للنشر والتوزيع, عمان. صعوابت التعلم, (:4228ملحم , سامي دمحم ) -32
 ردن.أل, دار ادلسَتة, للنشر والتوزيع ,عمان, ارتبية وعلم النف مناى  البحث ة ال(: 4212) ملحم, سامي دمحم -31
,دار احلامد للنشر والتوزيع,  8, جأساليب اإلحصاء االستداليل البارامرتية(: 4215مصطفى, الطويطي )  -34

 ( عمان , األردن.1,اجلزء )1ط
 األردن . ,مؤتة, جامعة أساسيات القياس والتقومي ة العلوم السلوكية(: 4222النبهان, موسى )  -33
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 ملخص البحث                                                                                       
انت مشكالت اجتماعيةة اًء كسو  وما مشكالت اليت تنجم عنهانواعه  هوم االغرتاب وماكدف الدراسة اىل عرض مهت     

هةةةم مرةةةاهر االغةةةرتاب وأكارهةةةا قةةةيوعا ماةةة  ال  ةةة  والتةةةوتر ا بوصةةةكها وسياسةةةية ودةنيةةةة والنكيتةةةية الةةةيت ركةةة  ع يهةةةا ال  ةةة  
واالكتئةةةاب النكيتةةةم والتمةةةرد  وصةةةراعات الداا يةةةة ل كةةةرد واخلارجيةةةة بينةةةه وبةةةال اااةةةرة   يةةة  ت اةةةةدت مشةةةاعر االغةةةرتاب 

يف ادلةدارس  دةةة االعدا ر  ةةط  ةة ادل دلتال  ةةادلتيتةمة للتناضاةات والتاة ات ا وتعددت لط يعة احليةاة الةيت ةعيشةها االنيتةان
( طال ةاً 022تكونةت عينةة ال  ة  مة    (0200-0202احلكومية يف مدةنة ادلوصة  الدراسةة الاة ا ية ل عةام الدراسةم  

يف مدارس مدةنة  التعرف ع ى ادليتتوى العام لالغرتاب النكيتم لدى ط  ة الاف الرابع اإلعدادي وهتدف الدراسة وطال ة 
ع ةى وقة   اإلعةدادي الاةف الرابةعالنكيتةم لةدى ط  ةة  يف ضةوء ميتةتوى اإلغةرتابالتعةرف ع ةى معنوةةة  الكةرو     وادلوصة

توجد  ابرزهام  الدراسة اىل مج ة م  النتائج    ووص ت ديب(األ و الكرع  الدراسم  الع ممو  (اجلنس  ذكور  إانث متا ي
 و تعة ى دلتاة  اجلةنس  ذكةورقرو  ذات داللة ا اائية يف ميتتوى االغةرتاب النكيتةم لةدى ط  ةة الاةف الرابةع االعةدادي 

لااحل االانث و توجد قرو  ذات داللة ا اائية يف ميتتوى االغرتاب النكيتم لدى ط  ة الاةف الرابةع االعةدادي اانث( 
بارورة االهتمام لحملاضرات والندوات وع د ال  اءات اوصت الدراسة و  ديباالديب( لااحل األ -لكرع  الع مم تع ى دلتا  ا

يةات او الوسةائ  لالتكاع  االجتماعم لةدى الط  ةة الة ة  ةعةانون مة  مشةك ة االغةرتاب النكيتةم وتةوق  اا ي لت  الطالبية 
  .الالزمة ل تا ب ع ى االغرتاب النكيتم لدةهم

 االغرتاب النفسي ،ادلشاكالت النفسية الكلمات ادلفتاحية:
Abstract: 
      The study aims to present the concept of alienation and its types and the 

problems that result from it, whether social, political, religious and 

psychological problems that the research focused on as the most important 

and most common manifestations of alienation such as anxiety, tension, 

psychological depression, rebellion, and internal and external conflicts 

between him and others, where feelings of alienation increased and 

multiplied for the nature of The life that a person lives, which is 

characterized by contradictions and successive changes, middle school 

students in government schools in the city of Mosul, morning study for the 

academic year (2021-2022). The research sample consisted of (800) male 

and female students. The city of Mosul and identifying the significance of 

the differences in light of the level of psychological alienation among the 

fourth preparatory grade students according to the gender variables (males, 

females) and the academic branch (scientific and literary). Psychological 
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behavior among fourth year middle school students due to the gender 

variable (males and females) in favor of females, and there are statistically 

significant differences in the The level of psychological alienation among 

fourth-grade students of middle school is attributed to the branch variable 

(scientific - literary) in favor of the literary. The study recommended the 

necessity of paying attention to lectures, seminars and holding student 

meetings to achieve social interaction among students who suffer from the 

problem of psychological alienation and providing the necessary 

mechanisms or means to overcome their psychological alienation. 

Keywords: psychological alienation, psychological problems 
 : : مشكلة البحثالً أو 

م  ةشةعر الكةرد ادلوصةلة ا اليت تةوقر احلماةةة ألبنائهةا   ةؤم  للن اعة العشائرةة وال   ية  ال ةؤم  اغ ب اجملتمع ادلوص م      
ان ليس له سند ػلمم وةداقع عنه وضت االزمات  للتايل ق د توارث اغ ب ابناء ادلوص  إذ  عموماً( لن  لييتت له ظهر( 

 ادلنط   ه ا م  الة اخلج  وضعف اجلرأة وعدم الرغ ة لجملازقة والرتدد يف ادلواجهة والسيما يف ادلواضف الارة ة وغ  ادلعتاد
 الرةاهرة هة   خلطةورة الو إدراك ال ةا ا هبة ا ادلوضةوع ادلتع  ةة النررةةة والدراسات ال  وث بعض  ع ىالال ا ا العو الط
ةعاين ط  ة ادلر  ة االعدادةة م   ه  :اايت اليتؤال يف ال    مشك ة مت صياغة يف اجملتمع أكادميم بشك  دراستها وعدم

 ؟االغرتاب 
 : مهية الدراسة: أأاثني

تعة   عدةةدة ذل   الراهرة دالالتو ظاهرة انتشرت بال االقراد واجملتمعات   بوصكها  تم ال ا اون بدراسة االغرتاباه      
االنيتةان ةعةاين مة  ك ةت داا ةم   إذ ةعةاين رلةرتت احليةاة  اجتةا ع  انيتان العار احلايل ومعاانتةه وقةعور  بعةدم الطمننينةة 

ةشعر للعج  ازاءها وةعاين م  اي ة أم  يف مواجهتها شلا جع ه ةعاين  و ع    تا ات والتناضاات يف اجملتملوضهر اارجم 
      ا تة  االغةرتاب(  ومة    80:  2711   عة  نكيتةه وعة  اااةرة  وعة  عم ةه  الشةرايب أصة   ماةرتلً و مة  الع لةة 

(Alienation)  مطرو ةةدى واسةع االنتشةار دلشةك ة م  صة ا  دلا ذلاجملتمع العراضم اليت تناوذلا الرواهر مكاانً ك  اً بال 
رلرد  الة مرت طةة ججتمةع معةال   إظلةا هةم ظةاهرة انيتةانية موجةودة يف  االغرتاب   يسق  ل ن اش واجلدل يف الوضت الراه  
الةةيت راق ةةت الت ةةول واليتياسةةية  يف الا اقةةات نتيجةةة ل رةةروف االضتاةةادةة واالجتماعيةةة و سلت ةةف اظلةةاط احليةةاة االجتماعيةةة  

م والتاةة ات اجل رةةةة العمي ةةة  الةةيت نتجةةت عةة  هةة ا الت ةةول وان كانةةت ختت ةةف ضةةوة وضةةعكاً  وضةةو اً  و غموضةةاً   الاةةناع
  قةاالغرتاب ماة  االنيتةالخ عة  اجملتمةع والع لةة عة  اتالف احلاارات وااتالف الةنرم االجتمةاعنتيجة ال اتيتاعاً وضي اً 

 اجملتمع  والشةعور الالم ةاالة  وعةدم الشةعور لالنتمةاء والعجة  عة  اجملتمع  و االاكا  يف التكيف مع االوضاع اليتائدة يف
وكما أن ضعف العالضات االجتماعية واطلكاض الرضا ع  العم   (8: 2717 ابوزةد   التالؤم  انعدام الشعور جعىن احلياة
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األقةةراد يف إجهةةاد  ضةةعف يف عم يةةة التكاعةة  الةةيت جتةةرى بةةال االجتمةةاعم ومةةا ةيتةةود أجةةواء العمةة  ةتيتةة بوضةةعف اإلسةةناد 
  (.Davidson& Arthurweno,1980, 153نكيتم وقتور وم    

 .Daugherty & Lintor) النكيتةية االضةطرالتهةو زتدة  رلتمعةة  وعة  ذاتةه عة  اإلنيتةان اغةرتاب مرةاهر مة 
تمةع أو  ة  ةعة  أن الشةمء النةاضري غة  ادلت ةد يف عالضةة مةا  كعالضةة الكةرد مةع اااةرة  أو لجملشلةا   ((323 ,2003

عالضتةةةةه بنكيتةةةةه ةةةةةؤدي بةةةةه إىل الشةةةةعور لالغةةةةرتاب وةاةةةة   غةةةة  ضةةةةادر ع ةةةةى التنةةةةاغم واالنيتةةةةجام ال مةةةةع نكيتةةةةه وال رلتمعةةةةه 
ع ةى عاةران  ةط ة  اااةرون الة عض اااةر بةة الولء االجتمةاعم( الة ي ةهةدد اجملتمةع احلةدة  ( ةيتةميه 1:0221 رجال 

بعض ال ا اال م  شلي ات الوجود ادلنشةر ليتةمات الشياةية العاةابية  د  ةعاحلايل أسم  عار ال    واالغرتاب( يف  ال 
ضةةد ةعةةىن االغةةرتاب تةةدهوراً نكيتةةياً كمةةا يف قاةةام الشياةةية مةة   يةة  اإيةةار ضةةدرة الكةةرد ع ةةى إظهةةار مةةدى الت امةةه لل ةةيم 

(. بينمةا 80  ص2717واألعرا  اليتائدة يف رلتمعه  أو ةيتتيدم يف وصف الطابع ال ايت لتجربة مةدمرة ل ة ات  النةوري 
وصةةكه بعةةض ال ةةا اال ع ةةى أنةةه قةةك  مةة  أقةةكال االضةةطرالت االنكعاليةةة الةةيت دا ةةت يف رلةةال ع ةةم الةةنكس  ةةدةااً ماةة  

  (.4  0220االكتئاب واحل ن وال     الكعيب 
 -وهب ا ميك  إغلاز أعلية ال    احلايل يف ان يتال :

  -الناحية النظرية : - أ
يةةة ظةةاهرة االغةةرتاب النكيتةةم ادليتتشةةري لةةدى بعةةض النةةاس ومةةنهم الط  ةةة والسةةيما ط  ةةة تن اةة  أعليةةة الدراسةةة مةة  أعل .2

 الاف الرابع اإلعدادي.
 وترجع اةاا دلا ت دمه الدراسة وتايكه م  مع ومات تاري جوانب موضوع اإلغرتاب النكيتم. .0
 ظ  الاراع احلاةاري ومةا و أعلية موضوع االغرتاب النكيتم ع ى مجيع جوانب احلياة اإلنيتانية وااصة ما تعانيه يف .8

 ت عه م  اغرتاب النكيتم بال الش اب  ادلراه ال(.
  -الناحية التطبيقية : - ب

ميك  أْن تكيد الدراسة احلالة ادليتاال يف اجملةال الرتبةوي يف تشةييري مةع مشةكالت اإلغةرتاب النكيتةم ل ط  ةة باةورة  .2
 عامة والسيما لدى ط  ة  الاف الرابع اإلعدادي.

    الدراسة بداةة لدراسات ال  ة.ضد تكون نتائج ه .0
ضد حت   نتائج الدراسة قائدة ل مربال م  أولياء األمور بارورة األهتمام للتنشئة اإلجتماعية  ع ى أسس سة يمة لكةم  .8

 ةتم جتاوز نوع االغرتاب النكيتم لؤلبناء عموماً وط  ة ادلر  ة اإلعدادةة ااوصاً.
اإلعةةدادي بوصةةكها مر  ةةةة مهمةةة وذلةةا  دور ك ةةة  مةةؤ ر ع ةةى ميتةةةت   هم  تكمةة  األعليةةة يف تنةةةاول مر  ةةة الاةةف الرابةةةع .4

 الدراسم.
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 :يتأي ما حت ي  إىل ال    ه ا موضوع هدفة :الدراسة ف: أىدااثلثاً 
 .تعرف مدى انتشار االغرتاب النكيتم وابعاد  الكرعية بال الط  ة .2
 ال  ة  ت عةاً دلتاة ات لنكيتةما االغةرتاب م يةاس ع ةى الةدرجات متوسةطات بةال الكةرو  داللةة إىل تعةرف .0

 .والكرع الدراسم  الع مم  األديب( اجلنس ذكر اناى( 
  رابعًا: حدود البحث:

 (.0200-0202عام الدراسم  احلدود ال مانية : ال
 احلدود ادلكانية : ط  ة الاف الرابع اإلعدادي يف ادلدارس مدةنة ادلوص  احلكومية.

 احلدود ادلوضوعية : االغرتاب النكيتم.
احلةةدود ال شةةرةة : عينةةة مةة  ط  ةةة الاةةف الرابةةع اإلعةةدادي ومةة  كةةال اجلنيتةةال الةة كور واإلانث ومةة  الكةةرعال 

 الع مم واألديب 
 خامسًا: حتديد ادلصطلحات :

  :عرفو كل من
Paik&Michae ((2002: 

 . (Paik& Michael, 2002  ."ك يهما معاً  هو ا يتاس االنيتان لالنكاال ع  الناس او ع  ال ات او"
 (:William ،2000وليام )

ا  للعادات والت اليد واالجتاهات قااًل ع  رغ ة الكرد للع لة ع   ي تتمالكرد ع ى التواص  االجتماعم ال ضعف ضدرة"
" معىنذلا   اال داث بشك  منط م وموضوعم وا يتاس الكرد لن احلياة ليس ياالارة  وض ة ضدرته ع ى تا

 William,2000:481). 
  -( : 0222   ق   

وعدم االنتماء وق دان الا ة والشعور لل    والعدوان ورقض ال يم وادلعاة   ةشعور للع لة والاياع والو د" أبنه ال   
االجتماعية واالغرتاب ع  احلياة االسرةة وادلعاانة م  الااوط النكيتية وةتما  يف ابعاد : الع لة االجتماعية   الالمعيارةة   

الالمعىن   والتمرد   وال ي ةكا  ع  نكيته بشك  ظاهر  معينة م  ا د ه   الرواهر ادلتنوعة لالغرتاب والعج    و 
 ( .220:  0222 ال ايت   االجتماعم   اليتياسم   الدة    الا ايف("  ق     

ماط     وضد جاء ماط   االغرتاب لقت اضات لاوةة وصياغات ذات مكاهيم متنوعة قكم ال اموس ةع        
Alienation االغرتاب وهو مشت  م  االسم " )Alit    تع  غرةب او اجن ياً اما  الكعAlienace   قمعنا  ة عد

 (12: 2778احلرقية قتع  ابعاد او الع له  رجب   Alienationاو ػلاول ع  او ةك د عالضة   وترمجة 
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 اخللفية النظرية
 ( Alienation) psychologicalأوال: االغرتاب  النكيتم 

تككيةةةل الةةةرواب  لتعةةةد ظةةةاهرة االغةةةرتاب مةةة  أاطةةةر الرةةةواهر النكيتةةةية ع ةةةى وجةةةود اجملتمةةةع االنيتةةةاين ألإةةةا هتةةةدد كيانةةةه      
االنيتانية بال أقراد اجملتمع الوا د وتيتعى ذلدم ادلعاة  االجتماعية وحترةف ال يم وتل ب ها ب يم جتع  ك  قرد ةكع  ما ةرةد 

الت اليد يف رلتمعه واست داث ضيم جدةدة سيئة تؤدي اىل ما ميك  أن ةط   ع يه الت    األاالضةم دون مراعاة العادات و 
وتة ز هة    ع ةى رلتمعةه الة ي ةعةيه قيةهوأظلةا ع ةى نكيتةه ق ة   يسوةا   االنيتان ادلارتب يف ه ا العار اطرا ك  ا لة  

تطةةةور وتواقةةة  نكيتةةةية واجتماعيةةةة جةةةراء التاةةة ات م ةعةةةانون اساسةةةاً مةةة  مشةةةكالت ألإةةةاحلاجةةةة بشةةةك  اكةةة  لةةةدى ادلةةةراه ال 
اجليتةةمية والنكيتةةية ادلتيتةةارعة الةةيت تةةن  هم مةة  مر  ةةة الطكولةةة اىل الناةةج ومةةا ةرتتةةب ع ةةى ذلةةل عةة  صةةعولت يف التواقةة  
واالنيتةةةجام وضةةةعف االنتمةةةاء  االغةةةرتاب(  ونتيجةةةة لاةةةاوط العاةةةر سةةةواء كانةةةت م اقةةةرة ام غةةة  م اقةةةرة ةشةةةعر ادلراه ةةةون 

(   لةةة ا بةةةدأ االهتمةةةام بدراسةةةة االغةةةرتاب ع ةةةى ادليتةةةتوى العةةةريب 012:0222 اداء ادلهةةةارات االجتماعيةةةة   ةةة ة بعجةةة هم يف
الةةيت ال  تالةةيت تعةةرتض اإلنيتةةان هةةم ت ةةل ادلشةةاكال تمةة  أصةةعب ادلشةةاكال إذ أناليتةة عينات  ت ال ةةرنمنةة  بةةدت السةةيما
ال مككر وآار و االغرتاب م  أكار ادليتائ  إاثرة ل جدل   ل اىل   ها وال سيما إذا كان اجلدل  وذلا دائراً بو صو ميك  ال

: 2704 تعرةكات الكا ة اليت وضةعت لةه قاةال عة  اتيتةاعه و كاةرة اسةتعماله  زلمةود ل  إظلا ق يتباموض معنا  ل يسل
428.)   
 وعة  ذاتةه  عة  هولنكاةال للاربةة  االذلةا الكةرد ةشةعر نكيتةية  الةة ان االغةرتاب النكيتةم هةومة  سة    ا اةانال غلد     

 جهةة  مة  ل اتةه ادلعرقيةة لحلاةي ة متع  ةة موعةة مة  عوامة  ن ةريجملهة   احلالةة    لة ا  وضيمةه وطمو اتةه وم ادئةه رغ اتةه
   والشةعور للك ةدان ل جماعةة بعةدها اىل تةركإذ ة جةن  أاةرى جهة م  االجتماعية والا اقية واليت وكيات ادلعارف وزلا ة
 اذلدف.   ب يمة اال يتاس عدم و العج   و لدلعاة   االلت ام وعدم

 أنواع االغرتاب اثنيا: 
  -يت :ااوق  ميك  توضي  أنواع االغرتاب ع ى 

تنازل اإلنيتان عة    ةه الط يعةم يف امةتالك   اقةة  ةرة متطةورة  إرا ةة ل اتةه وإرضةاء ل مجتمةع  هواالغرتاب الا ايف: " .2
يف قياةةيته لي مةة  مةة  االغةةرتاب يف ظةة  عةةادلال متناضاةةال اإلنيتةةان يف هةة ا النةةوع ةعةةيه  ( و02  0228 اةة ي  

ال    اقةة ترا يةة مكعمةة لدلواطنةة وأاةرى عودليةة تاربيةة ت  اقتال مت اعةدتال ةاةعب الت رةةب بينهمةا    ةاقتال غة  متكةاقت
  منكاال ع  تيت  ه األوىل و ة ف اإلنيتان عاج ا ع  الوص  بال ماضيه الرتا م وبال عارنة اااةر ادلارتبة عنه قيا 

 (28:0220ذاته  مارتبةا عة    اقتةه ال ةعرف كيف ةواجةه عم يات العودلة وإقكالية اخلاوصية  موسى 
عة  الت ةدم الةيت نشةنت االغرتاب االضتاةادي : أنتشةر هة ا النةوع مة  االغةرتاب أع ةاب إتيتةاع اااثر النكيتةية والا اقيةة  .0

( ع ةةةى وسةةةائ  االنتةةةاج  وصةةة  ت هةةة   الت ةةةوالت Automationالاةةةناعم  واالضتاةةةادي بعةةةد اسةةةت واذ آلتةةةه  



 طجضة درادات طوصضية
 تعظى ببحوث اضطوصل االصاديطية سي اضعضوم االظداظية ،ية رضطية طحصطةسصضطجضة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ربيع اضثاظي  -2222(، تذرين اضثاظي 56طجضة درادات طوصضية، اضعدد )

 
 

 
(021) 

( اذ تالقةةةت كاةةة  مةةة  مرتكةةة ات Extended Familyسةةةر الت  يدةةةةة ادلمتةةةدة  االاتكةةةاء التةةةدرغلم لاةةةنف األ
  .(28 0222 ع م   سرةةالعالضات الت  يدةة اليت كانت تا ي روح الت ارب والاداضة وال  اءات األ

ال ةةرارات لةةه اعت ةارا وال ةعم ةةون لةةه وال ةاةةع صةانعو دور يف العم يةة اليتياسةةية  بل كةةرد ادلاةةرت  االغةرتاب اليتياسةةم: لةيس .8
 (.288:0222 يتال  احلمداين 

مةةةةاركس ان الةةةدة  يف لةةة ا غلةةد (  8: 0220هةةو االنكاةةةال عةة  ل والاةةةالل واإلحلةةةاد  ماجةةةد   -االغةةرتاب الةةةدة :  .4
 (. Gelles  2777:  400اجملتمعات الرأمسالية هو صةورة ماارة لالغرتاب  

الرتبيةةة دورا اغرتابيةةا ةتماةة  يف دقةةع عةةدد ك ةة  مةة  أقةةةراد طةةريف العم يةةة الرتبوةةةة الرئييتةةيال وعلةةا  تةةؤدياالغةةرتاب التع يمةةم : .5
الطالب وادلع مال إىل دائرة االغرتاب مع ما ةاا  ه م  قعور للعج  و والع لة االجتماعية وغياب ادلعاة  واالغرتاب 

 ت. ع  ال ا
 اسباب ومصادر االغرتاب النفسي  :اثلثا

 (020:0222يت: مناور جاأيرلموعة اس اب وماادر لالغرتاب النكيتم ميك  توضي ها توجد 
الاةةراع: بةةال الةةدواقع والرغ ةةات ادلتعارضةةة وبةةال احلاجةةات الةةيت ال ميكةة  اقةة اعها شلةةا ةةةؤدي اىل التةةوتر االنكعةةايل وال  ةة   .2

 واضطراب الشياية. 
كةةةرد يف حت يةةة  الرغ ةةةات األساسةةةية او احلةةةواق  او ادلاةةةاحل اخلاصةةةة للكةةةرد وةةةةرت   اال  ةةةاط للشةةةعور اال  ةةةاط: ةعجةةة  ال  .0

 للعج  والكش  والشعور لل هر وحت   ال ات. 
 احلرمان: ت   الكرصة حت ي  او اق اع احلاجات كما يف  الة احلرمان م    الرعاةة الوالدةة واالجتماعية.   .8
 ادليت  ة لالغرتاب ما : االزمات االضتاادةة واحلروب اخل ات الاادمة: حترك   .4

  نظرايت االغرتاب النفسي:رابعاً: 
طكةاذلم مة  اإلقة اع والة ة  ة ةالاون يف درجةة اقة اع  اجةات اطكةاذلم ألء ال ة  ة ومون حبرمان ألإذ رأى قروةد أبن ا     

ادلتعة ومادراً ل  اول ع ى الطعام والشراب اي  الكم مادراً ل  اول ع ى دإذ ةع  االل اليتنه االوىل م   ياة الطك 
ل يتيطرة اىل جانةب  ةاكها قروةد ه   ادلر  ة لليتادةة إذ ةرهر لدى الطك  يف ه   ادلر  ة مي ٌ   أذ ةاالل ادلر  ة الكمي

ة ومةون مي ه ل هدم والتيرةب وعدم ا رتام ال ات وان االطكال ال ة  ال ػلا ون ع ى اإلق اع اةالل هة ا ادلر  ةة سةوف 
للتا يت ذل ا ادلر  ة شلا ةؤدي اىل منعهم م  الناج والوصول اىل الناج والوصول اىل ادلرا   الال  ة ل نمو شلا ةؤدي اىل 

 .(84:0227 الرػلاين واارون   ب اء ادلي  لدةهم يف ال    يف ادلنط ة الكمية ع  اإلق اع
 اذلو واالان األع ى ادلتاارعال وس ب  رةة األان مرة وس ب  رةة ب لل ةنشن اإلغرتاب عند قروةد نتيجة لاياع  األان بالو 

للشةةيري يف زلاولتةةه   عنةةد  قةةروم( هةةو موضةةف مةة  العةةا  احملةةي واإلغةةرتاب    (202:2700 امساعيةة   معرقتةه مةةرة ااةةرى 
  التاةةة الكتشةةةاف هوةتةةةه  بنكيتةةةه وجعةةةىن آاةةةر قةةةان الشةةةيري ادلاةةةرتب هةةةو الشةةةيري قشةةة  يف اغلةةةاد هوةتةةةه يف العةةةا  كاةةة 
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 Fromm ,1941, 14)  وع  ارةكيتون( ع  اإلغةرتاب جاةط   " تشةتت األان" وة ةوم هة ا التاةور ع ةى أن  الكةرد 
يف مر  ةة ظلةةو ةيتةة  أب ةةدى الطةةرة تال :قهةةو امةةا أن  ةكةةون لةةه رؤةةةة اثبتةة عةة  العةةا  وتاةةور واضةة  لةةدور  قيةةه شلةةا ةةةدل ع ةةى 

 أي ال عد  ع  اإلغرتاب. تطور واض  ذلوةة االان يف االجتا  الا ي 
واإلغةةةرتاب لةةةدى  هةةةورين( ةعةةة  اإلغةةةرتاب عةةة  الةةة ات إذ ة ةةةدأ اواًل خلنكاةةةال الشةةةيري عةةة  مشةةةاعر  اخلاصةةةة بةةةه وضيمةةةه  

ق ةد اعتة  يف نررةتةه  (سةكنر مةا أ ( 21:0222ومعت داته وم    ةك د اإل يتاس ب اته لعت ار  كال عاوتً   اجلمةاعم 
 ة  ( أن  سة وك اإلنيتةان ةتشةك  مة  اةالل تع ةة  االسةتجابة ادلالئمةOperant Conditioningجرائةم  قةراط اإلاإل

(.  وةش  سكنر اىل أن  Wrightsman,1972,.14  ا تع زت االستجابة امك   دو ها مرة اثنيةإذب يئته .قة احمليط
مة  العمة  ق ة   ه بنةوع وا ةد ة ام الكرد معرم وضت إذاهتم  ضد تكون نتيجة التياري للعم  ياغرتاب االقراد ع  س وك

 وهةةةةةةةة ا سةةةةةةةة ب حلةةةةةةةةدوث اإلغةةةةةةةةرتابةرغ هةةةةةةةةا  العمةةةةةةةة  لكةةةةةةةةرتة طوة ةةةةةةةةة أبعمةةةةةةةةال الة قياةةةةةةةة   الكةةةةةةةةرد متع ةةةةةةةةاً نتيجةةةةةةةة
Skinner,1987,.38).)  

 دراسات سابقة
 الدراسات العربية :

 (بعنوان2245كباجة ) .4
 امة يف قطاع غزة""التغري القيمي وعالقتو هبوية الذات و االغرتاب النفسي لدى طلبة الثانوية الع

الدراسة إىل إل اء الاوء ع ى موضوع التا  ال يمم ومعرقة العالضة بال التا  ال يمم وهوةة ال ات واالغةرتاب  دفهت      
النكيتم لدى ط  ة الاانوةة العامةة والتعةرف ع ةى ميتةتوى ال ةيم والتاة  ال يمةم وهوةةة الة ات واالغةرتاب النكيتةم لةدى ط  ةة 

ع ةةى التكةةرارات وادلتوسةةطات الةة ي ة ةةوم لت  يةة  أهةةداف الدراسةةة ادلةةنهج الوصةةكم  ال ا اةةانو اسةةتيدمت الاانوةةةة العامةةة 
وم يةاس هوةةة الة ات ل و يةدي و م يةاس االغةرتاب  ال ا اةاناحليتابية ودتا ت أدوات الدراسة يف م ياس ال يم م  ! عةداد 

( م  ط  ةة الاانوةةة العامةة يف زلاقرةة  ةال  470( قياا منهم   2220النكيتم ألبو عمرة وتكونت عينة الدراسة م   
 ( م  أولياء امورهم .222غ ة وغرب غ ة و   

%( 27.80 از ع ى وزن نيتيب  إذوجود ميتتوى متوس  لدى ط  ة الاانوةة العامة ل  يم -اظهرت النتائج االتية :     
%( وكانت 58.49 از وزن نيتيب  ذ إيف ال يم قيما  از ميتتوى ال يم لدى أولياء األمور ع ى ميتتوى "متوس " 

  ب غ ل ع ى عدم وجود ااتالف .وجود تا  ضيمم ضعيف وغ  جوهري  ياربة بال األبناء واالء شلا ةدادليتتوتت مت 
( 2.044جد عالضة ضعيكة بال التا  ال يمم وهوةة ال ات  ي  كان معام  االرت اط  وتو (2. 220ادلتوس  العام   

وال ةوجد عالضة بال االغرتاب النكيتم والتا  ال يمم  ( .2.22( أض  م  ميتتوى داللة  2.228عند ميتتوى داللة  
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متا   اجلنس ادلكان إذ ةع ى ( 2.22ميتتوى الداللة أك  م   وكان (. 2.22 ي  كان ميتتوى الداللة أك  م   
 التياري(. و اجلارايف
 ( بعنوان2248السعدي ) .0

 "رتاب النفسي يف بغداد" اخلوف االجتماعي وعالقتو ابالغ
الدراسةةة اىل التعةةرف ع ةةى ميتةةتوى ا اخلةةوف االجتمةةاعم لةةدى ط  ةةة ادلر  ةةة ادلتوسةةطة و الكةةرو  ذات الداللةةة  دفهتةة     

 و أانث( ومهنة االب  ضطاع  كومم واال اائية يف اخلوف االجتماعم لدى ط  ة ادلر  ة ادلتوسطة ت عاً ل جنس  ذكور 
التعرف ع ى ميتةتوى االغةرتاب النكيتةم لةدى ط  ةة ادلر  ةة ادلتوسةطة و الكةرو  ذات الداللةة  اىلقااًل ع  ضطاع ااص(   

 -أانث( ومهنةة االب  ضطةاع  كةومم و اال اائية يف االغرتاب النكيتم لدى ط  ة ادلر  ة ادلتوسطة ت عاً ل جةنس   ذكةور
نكيتةةةم لةةةدى ط  ةةةة ادلر  ةةةة ادلتوسةةةطة ت عةةةاً ضطةةةاع اةةةاص( و ط يعةةةة العالضةةةة االرت اطيةةةة بةةةال اخلةةةوف االجتمةةةاعم واالغةةةرتاب ال

م ياس اخلوف االجتمةاعم ع ةى  ال ا اانو بنت  ضطاع ااص(. و أانث( ومهنة االب  ضطاع  كومم و ل جنس   ذكور
( واالاةةر لالغةةرتاب النكيتةةم ع ةةى وقةة  نررةةةة  قةةروم( اذ ب ةةغ عةةدد ق ةةرات م يةةاس اخلةةوف االجتمةةاعم Bussوقةة  نررةةةة  

ق ةةرة( و    ةةت ال يةةاانت لسةةتعمال احل ي ةةة اال اةةائية  82ة ( وعةةدد ق ةةرات م يةةاس االغةةرتاب  ق ةةر 40باةةورته االوليةةة  
 -( واظهرت النتائج االتية :SPSSل ع وم االجتماعية  

 ةعاين الط  ة م  اخلوف االجتماعم بشك  متوس . .2
 ميتتوى اغرتاهبم النكيتم ضم  ادلتوس .   ة ع .0
 بعالضة طردةة موج ة. ةرت   اخلوف االجتماعم لالغرتاب النكيتم .8
 م اناى ع ى ط يعة العالضة بال اخلوف االجتماعم واالغرتاب النكيتم.أال ةؤ ر اوف الطالب ذكراً كان  .4
 ال تؤ ر مهنة االب ع ى ط يعة العالضة بال اخلوف االجتماعم واالغرتاب النكيتم لدى ادلراه . .2

 ( بعنوان (1981(Jounدراسة جون )-2
 أبمراض الضغوط لدى طالب اجلامعة" االغرتاب النفسي وعالقتو

واالكتئةةةةةةاب  Terisionالدراسةةةةةةة التعةةةةةةرف ع ةةةةةةى العالضةةةةةةة بةةةةةةال االغةةةةةةرتاب النكيتةةةةةةم وبعةةةةةةض األمةةةةةةراض كةةةةةةالتوتر  هةةةةةةدقت 
Depression  وادلرض العاويPhysicalillness  وادلرض الع  مMental illness  ادلاا  ة ل كش  الوظيكم

( طال ةةا جامعيةةا .اعةةد ال ا ةة  اسةةت انة متعةةددة الاةةور ل يةةاس التةةوتر 82مةة  تكونةةت عينةةة الدراسةةة و كونةةه ا ةةد الاةةاوط  
وجةود عالضةة -يت :اا قة جةاءت نتةائج الدراسةة ع ةى و  و لالغةرتاب واالكتئاب وادلرض النكيتم وادلرض العاةوي و م ياسةاً 

 ادلرض العاويعدم وجود عالضة ارت اطيه بال االغرتاب وادلرض النكيتم والتوتر و  وبال االغرتاب واالكتئاب 
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 مدى اإلفادة من الدراسات السابقة:
وااتيةةار األداة ادلناسةة ة ال  ةة    سةةاعد ذلةةل يف بنةةاء م يةةاس شلةةا ع ةةى م ةةاةيس الدراسةةات اليتةةاب ة  ال ا اةةانإطةةالع  .2

 لالغرتاب النكيتم.
  والوسائ  اليت ائطر حتدةد  جم عينة الدراسة احلالية  يف ضوء حتدةد  جم العينات يف الدراسات االرت اطية ومعرقة ال .0

 ات عتها ت ل الدراسات.
الوضةوع يف األاطةاء  ال ا اةان  ويف التعرف ع ى أس وب عرض ادلةادة شلةا غلنةب ادليت كة جوانباإل اطة لدلوضوع م   .8

 ادلنهجية عند كتابة حباها.
 االطالع ع ى نتائج ت ل الدراسات وم ارنتها مع نتائج الدراسة احلالية. .4
 يات وادل رت ات قيهااالطالع ع ى التوص .2

 إجراءات البحث:
 ال ا اانهداقه وةتما  ججموعة م  االجراءات ال  اية اليت ت وم هبا أيف حت ي   وصكمعتمد ال    احلايل ادلنهج الة      

بشةةك  متكامةة  لوصةةف الرةةاهرة وم ارنةةة العينةةات ادلدروسةةة لالعتمةةاد ع ةةى مجةةع احل ةةائ  وال يةةاانت وتاةةنيكها  ومعاجلتهةةا 
 حت ي ها حت ياًل دضي اً كاقياً الستيالص داللتها والوصول اىل نتائج او تعميمات ع  الراهرة او ادلوضوع زل  الدراسة.و 

 أوال: جمتمع البحث:
 جمتمع البحث:

 ال   م نتائج يتعميف نرغب  اً موضوعات أم أقراد كانتسواء   مجيعاً  ة اد ججتمع ال    العناصر أو األقياص     
  والنكيتية ( .ةعد رلتمع ال    م  اخلطوات ادلنهجية األوىل يف ال  وث الرتبوةة222: 0227ني ل والعتوم   ع يهم  ادل

حتدد رلتمع ل ا ( 02 :0224يف ال  وث ألنه ضرورة الزمة يف ااتيار العينات  ال  داوي    اً مهم اً حتدةد  امر وتعد عم ية 
 ال ي ب غ رلموعهم الاانوةة  ل دراسة النهارةة االعدادةة و يف ادلدارس  دياالعداط  ة الاف الرابع  م  مجيعال    احلايل 

 اثنوةة اعدادةة و ( مدرسة 78عددها   ب غ( و 0200-0202وطال ة يف مدةنة ادلوص  ل عام الدراسم   اً ( طال 29827 
 عينات البحث:

نتائج ت ل العينة ع ى  م  االذلا تعميم وميك تعرف العينة ع ى اإا ج ء م  رلتمع ال    دتا ه دتايال مناس ا      
 ( .020 :0227اجملتمع أبكم ه  وهم قئة ج ئية م  و دات اجملتمع ذلا نكس اواص اجملتمع االص م  ع اس وآارون   

 -الال  ة:وقيما أييت عرضا مكاال لعينات ال    احلايل ع ما أن ك  عينة تيتتيدم ةتم است عادها يف ادلرا   
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 :االستطالعيعينة التطبيق 
االستجابة ا ناء تط ي  أدايت ال    ومعرقة معدل الوضت ادليتتار  عند يف التعرف ع ى الاعولت  منها هو  الارض    
ومعرقة مدى وضوح التع يمات اخلاصة بكيكية اإلجابة ع  ك  أداة  ةوالتعرف ع ى ن اط الاموض يف ق رات األدا عنها

 وطال ة ا( طال 03شوائية م  مدرسيت الشهاب ل  نال واخلنيتاء ل  نات رلموعها  اات ت عينة ع وضدم  أدوات ال     
 عينة الثبات:

طال ا وطال ة م  مدرسيت ( 43 س  ت عينة الا ات وضدرها إعادة االات ار ال    بطرة ة  أداة الستيراج   ات     
 ل  نات   مت ااتيارهم للطرة ة العشوائية سومرال و نل   ب  اخلطابعمر 
ل  نال االرلاد ( طال ا وطال ة م  مدرسيت 002كونة م   محليتاب مؤقرات صد  ال ناء س  ت عينة  : البناءعينة 

( اضعاف رلموع الك رات االداة ال ياسية  22-2اعتمادًا ع ى طرة ة  اة  ( اليت تيتتوجب عينة ضدرها  ل  نات  رسالةوال
 Ebel,1972, 555) 

 لبحث :ا ةألدا النهائيعينة التطبيق 
ق عةد حتدةةد رلتمةع   لت  ي  أهداف ال    احلايل مت التط ي  ع ى عينة التط ي  النهائم اليت تعةرف للعينةة األساسةية     

اثنوةةة  إارةةة(   اعدادةةة و ( مدرسةة 78ب اليت دتا  ادلوص   مدةنة ال    ادلتما ة بط  ة الاف الرابع االعدادي يف مرك 
ع ةى جةانيب ادلوصة  األمية  واالةيتةر     مت تةوزةعهم مةدارس ( 03  ادلةدارس  ب ةغ عةددها  س ب عينة عشوائية مةوم    

( طال ا وطال ة م  الكرع الع مم 422( طال ا وطال ة   بواضع 022ط  ية م  ط  تها ب غ رلموعهما  س  ت عينة عشوائية 
 طال ا وطال ة يف ت ل ادلدارس.( 4211  م( طال اً وطال ة م  الكرع االديب م  العينة الك ية ال ي ب غ عدده422و  
 البحث:ة أدا
ت  ةة  مةة  أهةةداف ل (200: 0222م  ةةم  أن ااتيةةار األداة ذلةةا أعليةةة ك ةة ة يف التعةةرف ع ةةى اخلاصةةية ادلةةراد ضياسةةها      

الةةةة ي مت ت ةةةة  م يةةةةاس جةةةةاه  لالغةةةةرتاب النكيتةةةةم الةةةة ي أعةةةةد   ال  ةةةة  اسةةةةتيدمت ال ا اةةةةان  م يةةةةاس االغةةةةرتاب النكيتةةةةم 
 استعراض اخلطوات اخلاصة لك  م ياس أييتوقيما  (0220 يتعدي  ال

 :مقياس االغرتاب النفسي
 داة االغرتاب النفسيإعداد أخطوات   
 -داة وحتديد جماالاها :وصف اال-4

ت    ال ا اان م  اهداف حباها لدراسة  لبعد االطالع ع ى عدد م  ادل اةيس ذات العالضة لالغرتاب النكيتم      
لك  ق رة م   و ق رة  (82ةتام  ادل ياس   ال ي  (0220  اليتعدي ال ي أعد  ت م ياس االغرتاب النكيتم استيدم

 .( تنط   ع م دائماً   تنط   ع م ا ياانً   ال تنط   ع م ابداً بدائ    ال ةق رات ادل ياس 
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 صدق األداة -4
يةدا يف حت ية  هةدف معةال أو يف العةادة ضيةاس اد  " أن ة يس ادل ياس ما ةط ب منه ضياسةه  وان ةكةون مكللة اد     

(.والاةةةد  كياصةةةية ألدوات ال يةةةاس الةةةيت ميكةةة  أن تيتةةةتيدم يف األحبةةةاث الرتبوةةةةة 228:0227ا ةةةد ادلتاةةة ات"   ربيةةةع 
ماً وال ميك  التيتةاه  قيةه  ألنةه سةيجنب ال ا اةان  اسةتيدام م ةاةيس ال تتةوقر مهجتماعية ةعد أمر أساسياً و والنكيتية واال

(. 002: 0220اىل نتةةةةةائج ما وطةةةةةة أو مشةةةةةكوك هبةةةةةا  الع اسةةةةةم  ومةةةةة    الوصةةةةةول قيهةةةةةا درجةةةةةة مع ولةةةةةة مةةةةة  الاةةةةةد   
 ال ا اان  انواع الاد  ااتية.  تاعتمدل ا
  -الصدق الظاىري:  - أ

 (220:0222  العجي م . االات ارات يف اخلطوات االوىل ل ناء ومط ولا  اً ةعد ه ا النوع م  الاد  مناس      
إىل أن اقا  وسي ة ل تنكد م  صال ية ق رات ادل يةاس هةو عةرض ق راتةه ع ةى رلموعةة مة   ( Ebel )وةش  أة         

 .(Ebel,1972:555)اخل اء ل  كم ع ى صال يته يف ضياس اخلاصية اليت وضع ألج ها 
ق رات ادل ياس باياتها االولية والتنكد م  صال ية الك رات وسالمة صةياغتها لاةوتً وع ميةاً  والتنكةد مة  مجع بعد ان مت 
ع ى رلموعة ( ق رة 82  تع  ع  معىن وقكرة ضياس مكهوم  االغرتاب النكيتم   عرض ادل ياس باياته االوليةإذ وضو ها 

بوةة والنكيتية   ص ة نكيتية   ارقاد نكيتةم  ضيةاس وت ةوو ( وكةان اص يف رلال  الع وم الرت ام  احملكمال م  ذوي االات
صال ية الك رات ومةدى دتاي هةا  ل يةاس مةا ع  بداء مال راته أبداء رأةه و أط ب م  ك  زلكم إذ   اً ( زلكم04عددهم  

 ا ةكون ل رات قااًل ع  بيان الرأي يف احلكم ع ى مدى صال ية ال دائ  واعطاء اي تعدةالت او اضاقة ق ل ياسهوضع 
اذ أقةار ب ةوم انةه عنةدما   %( قةنكار12الك ةرات ع ةى نيتة ة اتكةا    مجيع جاابة الاد  الراهري ل م ياس ق د  ا ت 

 .(47: 0228%( وأكار ةعد ادل ياس صادضا  اليتماك  12ةتك  اخل اء بنيت ة م  ول وةكا  ان تكون ه   النيت ة  
 الصدق الذايت  - ب

ل ا ب ات ضيمة الاد  ال ايت  ميا  اجل ر الرتبيعم ل ا اتإذ ئري اليتاةكومرتةة ل م ياس ةعد الاد  ال ايت م  اخلاا
 2.72.) 

 صدق البناء  - ت
 -لالجرائيال ااتيال :صد  ال ناء مت إغلاد 
   حساب درجة القوة التميزية 

درة الك رة ع ى التميي  بال ض إذةهدف اىل معرقة  يف حت ي  الك رات ةعد معام  التميي  مهماً لدى معدي االات ارات     
د أهم داللة لوصف اليتؤال  أبو   ودرجة التميي  ه   تعة ذات الت اي  ادلتدين والت اي  العايلاجملموعات ادلت اةن

 (.087:0221ع ي  
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وبعةةةدها مت  طال ةةةاً وطال ةةةة ( 002  يت ب اةةةتل  اةةةول ع ةةةى ق ةةةرات ادلميةةة ة ط  ةةةت االداة ع ةةةى عينةةةة التمييةةة  الةةة
 %( مة  العةدد الك ةم لعينةة التميية 01و يتاب الدرجة الك ية   وحتدةةد الةدرجات الع يةا الةيت دتاة  نيتة ة   تا ي  االداة

. ( طال ةاً وطال ةة40الةيت ب اةت   %( م  الدرجات اليت دتا  اجملموعة الةدنيا01حتدةد   و ( طال اً وطال ة 40اليت ب ات  
طة احل ي ةةة اال اةةائية سةةا( لعينيتةةال ميتةةت  تال وبو t-testالتةةائم  ومت  يتةةاب ال ةةوة التميي ةةةة ل ك ةةرة لسةةتعمال االات ةةار 

 .يت( اا2ةوض  اجلدول   (spssل ع وم االجتماعية  
 القوة التمييزية لفقرات االغرتاب النفسي (4جدول) 

 ت
 قيمة)ت( احملتسبة 12اجملموعة الدنيا= 12اجملموعة العليا=

  االحنراف ادلعياري وسط احلسايب  ادلت االحنراف ادلعياري  ادلتوسط احلسايب  
4 2 571 0 660 1 262 0 440 10 703 
2 2 381 0 722 1 048 0 213 11 477 
2 2 500 0 732 1 333 0 471 8 685 
1 2 476 0 626 1 286 0 502 9 614 
5 2 619 0 575 1 167 0 432 13 083 
6 2 571 0 541 1 690 0 597 7 086 
7 2 524 0 626 1 286 0 502 9 999 
8 2 429 0 623 1 214 0 410 10 553 
9 2 548 0 730 1 119 0 391 11 178 

42 2 571 0 623 1 119 0 324 13 410 
44 2 524 0 698 1 190 0 449 10 407 
42 2 643 0 527 1 214 0 410 13 870 
42 2 738 0 537 1 619 0 653 8 578 
41 2 595 0 537 1 643 0 648 7 332 
45 2 810 0 499 1 643 0 610 9 588 
46 2 333 0 745 1 262 0 440 8 024 
47 2 762 0 526 1 643 0 610 9 002 
48 2 452 0 662 1 119 0 324 11 725 
49 2 643 0 610 1 214 0 465 12 069 
22 2 357 0 648 1 452 0 625 6 512 
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 ت
 قيمة)ت( احملتسبة 12اجملموعة الدنيا= 12اجملموعة العليا=

  االحنراف ادلعياري وسط احلسايب  ادلت االحنراف ادلعياري  ادلتوسط احلسايب  
24 2 690 0 511 1 214 0 465 13 847 
22 2 762 0 479 1 595 0 657 9 304 
22 2 667 0 563 1 643 0 648 7 726 
21 2 667 0 519 1 238 0 426 13 782 
25 2 714 0 502 1 405 0 620 10 646 
26 2 548 0 586 1 024 0 152 16 319 
27 2 690 0 556 1 095 0 294 16 447 
28 2 286 0 628 1 071 0 258 11 592 
29 2 690 0 511 1 333 0 563 11 561 
22 2 452 0 662 1 286 0 502 9 103 
24 2 571 0 695 1 167 0 432 11 126 

 -:12و درجة حرية 1.11عند  0.111*ت الجدولية =     
مت إغلاد ال يم التائية احمليتوبة بال اجملموعتال ادلتطرقتال الع يا والدنيا لستيدام االات ار التائم لعينتال ميتت  تال ولك      

كان الارض م   يتاب ال وة التميي ةة هو اإلب اء ع ى الك رات اليت تتاف ب درهتا ع ى التميي  بال ل ا ك رات  ق رة م  ال
اذ وجد ان اجملموعة الع يا واجملموعة الدنيا يف ادلتا  ادلراد دراسته  واست عاًد الك رات اليت ال دتي  بال اجملموعتال ادل كورتال  

 اليت ب ات لل يمة التائية اجلدولية( و أظهرت النتائج عند م ارنتها 28.012-8.220ال  ال يمة التائية احمليتوبة ما ب
م   اك إذ ضيمها التائية احمليتوبة أن الك رات مجيعًا شلي ة (  00( ودرجة  رةة  2822( عند ميتتوى داللة  28707(

  ( ةوض  ذلل2 ال يمة التائية اجلدولية واجلدول
 االتساق الداخي لالداة

حليتاب معامة  االرت ةاط بةال درجةة الك ةرة  طال اً وطال ة( 220رلموعها  يت ب غ مت تط ي  االتيتا  ع ى عينة التميي  ال    
ال ا اان  يف  يتاب صد  الك رة ع ى معام  ارت ةاط ب سةون بةال درجةات كة  ق ةرة  ت  اعتمد لؤلداةمع الدرجة الك ية 
ك ما زادت ضيمة معام  ارت اط الك رة للدرجة الك ية كان ا تمال تامينها يف   وم  ادلعروف انه  لؤلداةمع الدرجة الك ية 

(  وب ات ضةيم ت 2.810 -2.882وتراو ت ضيمة االرت اط لك رات االست يان  (. 27: 0228ادل ياس اك   اجل وري  
امةةام درجةةة  رةةةة ( 2.718(  وهةةم اكةة  مةة  ضيمةةة ت اجلدوليةةة الةةيت ب اةةت  22.004 -4.870دلعامةة  االرت ةةاط بةةال  

 ( ذلل . 22 اجلدول    الا ةالنتائج ع ى وصف شل( شلا ةدل ع ى ان ق رات االست يان مجيعاً ذات اتيتا  عايل 228 
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 ألداة االغرتاب النفسي يبني قيم معامالت االرتباط بني درجة الفقرة مع اجملال التابع لو والدرجة الكلية (2جدول )

ة معامل االرتباط ابلدرج الفقرات
 الكلية للمقياس

 القيمة التائية معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للمقياس الفقرات القيمة التائية

2 0.441 6.078 21 0.342 4.502 
0 0.576 8.716 20 0.622 9.826 
8 0.378 5.050 27 0.432 5.925 
4 0.525 7.630 02 0.467 6.533 
2 0.541 7.957 02 0.458 6.373 
8 0.631 10.061 00 0.341 4.487 
1 0.421 5.741 08 0.549 8.125 
0 0.498 7.103 04 0.399 5.382 
7 0.574 8.671 02 0.642 10.357 
22 0.354 4.682 08 0.451 6.250 
22 0.335 4.398 01 0.427 5.841 
20 0.483 6.823 00 0.416 5.658 
28 0.402 5.431 07 0.504 7.218 
24 0.672 11.224 82 0.423 5.774 
22 0.443 6.112 82 0.551 8.167 
28 0.546 8.061  

 228و درجة  رةة  2.22عند  2.718*ت اجلدولية = 
 
 
 

  ثبات االداة
ة اد جكهوم    ات درجات االات ارات مدى ا وها م  األاطاء غ  ادلنترمة اليت تشوب ال ياس  أي مدى ضياس       

درجات االات ار اثبتة إذا كان االات ار ة يس مسة معينة ل ا تكون ليت ةهدف ل ياسها  االات ار ل م دار احل ي م ل يتمة ا
تيتةةة  يف الرةةةروف ادلت اةنةةةة الةةةيت ضةةةد تةةةؤدي اىل أاطةةةاء ال يةةةاس  قالا ةةةات هبةةة ا ادلعةةةىن ةعةةة  االتيتةةةا  أو الدضةةةة يف ا ةضياسةةةا شلةةة

 (.282:0227ال ياس. عالم  

و درجة حرية  1.11عند  0.111*ت الجدولية = 
011 
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 اعادة االختبارالطريقة األوىل : 
ع ةى عينةه ( 8/8/0200و مت تط ي ه ةوم األ ةد ادلواقة   ( استمارة 42  تيراج الا ات هب   الطرة ة مت استيدامالس     

( ةومةا بعةد 24ومة    أعيةد تط ية  ادل يةاس ع ةى نكةس العينةة بعةد مةرور  ( طال اً وطال ة مت ااتيارهم بطرة ة عشةوائية 42 
ومت إغلةةةاد معامةةة  الا ةةةات جعامةةة  ارت ةةةاط  بيتةةةي   ب سةةةون( بةةةال   ( 02/8/0200ادلاةةةادف   اال ةةةدالتط يةةة  االول ةةةةوم 

الاةد  الة ايت مة  الا ةات وب اةت ضيمتةه  ال ا اان توضد استيرج . (2.728درجات التط ي ال  إذ ب ات ضيمة الا ات  
 ع  صد  األداة. ضوتً شلا ةعد مؤقراً ( 2872 

 الطريقة الثانية : معامل ألفاكرونباخ :
( كرون ةاخإ اةائياً لسةتيدام  معامة  ألكةا   طال ةاً وطال ةة( 42مت حت ية  اسةتجالت   ا ات هبة   الطرة ةة والستيراج ال    

 (2807  قكانت ضيمة معام    ات ادل ياس لت دةر   ات ادل ياس
( قةةةةةةنكار ةعةةةةةةد مؤقةةةةةةةراً جيةةةةةةداً ع ةةةةةةى   ةةةةةةةات 12 2( إىل أن الا ةةةةةةةات إذا كةةةةةةان  2707وةشةةةةةة    مسةةةةةةار  وآاةةةةةةرون         

جيةد حبيتةب  اً ( قاكار موقةر  2812معام  الكا كرون اخ  اذا كانت ضيمته  وةعد   (202: 2707 مسار  وآارون ادل ياس.
تعةةةد اداة ككةةةاتت التيطةةةي  اثبتةةةة مةةة  ادلعةةةادالت الشةةةه ة جةةةدا يف رلةةةال اال اةةةاء لةةة ا ( 202: 2707 مسةةةار  وآاةةةرون 

 (77: 0227واسع يف رلال حبوث الع وم الرتبوةة  ربيع   بشك   واستيدامها
 وصف ادلقياس  بصيغتو النهائية

االداة باةياتها النهائيةة مكونةة تكونةت جؤقةرات الاةد  والا ةات اليت تتما  بعد الت    م  اخلاائري اليتاةكومرتةة     
( درجةة وبة لل 80ضةم  ااقرت ( وجتوسة  78-82  وترتاوح الدرجة الك ية لؤلداة م  ( 2كما يف م     ( ق رة  82م   

 .ل     عينة االساسيةالداة جاه ة ل تط ي  ع ى اقراد اص  ت اال
  تعليمات االجابة على ادلقياس

بةدائ  وذلةل بوضةع   ال ةةوضع ال ا اان  تع يمات اإلجابة ع ةى ق ةرات ادل يةاس الةيت تتاةم  ااتيةار بةدة  وا ةد مة      
ة وأن االجابةةة الاةة ي ة هةةم الةةيت ( امةةام ال ةةدة  ادلناسةةب  ولكيةةد ع ةةى عةةدم وجةةود إجابةةة صةة ي ة أو ااطئةة √عالمةةة  

  ة  الع مةم مةع احلكةاظ ع ةى ل  االجةالت تيتةتيدم تناسب ادلك وص نكيته  قاال ع  لكيد ع ى عدم كتابة االسةم و 
 سرةتها.

 تصحيح ادلقياس وحساب الدرجة
 ال ةةم ء م يةةاس عطةاء الاةةكة الرضميةةة السةةتجابة أقةةراد عينةة ال  ةة  ع ةةى ق ةةرات ادل يةةاس مت تاة ي  ادل يةةاس يف ضةةو أل     

( درجةات 2(  و تنط   ع م ا ياانً ( درجات ل  دة   0(  و تنط   ع م دائماً ( درجات ل  دة   8التدرج  إذ ةتم من   
 (. 80ضم  ارت قا( وجتوس  78اىل 82تراو ت الدرجة م   ل ا  (ال تنط   ع م ابداً ل  دة   
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 التطبيق النهائي ألدوات الدراسة:
مةةة  ت كونةةةيت تال  ةةة  األساسةةةية   الةةة ا النهائيةةةة ع ةةةى عةةةالمال  ةةة  باةةةياته ايت يةةة  أدبتط  ال ا اةةةانضامةةةت    

ال    وتوضي  التع يمات اخلاصة بطرة ة اإلجابة ع يها   مع التنكيد ع ةى  ةعطاء ادليتتجيب أداخل( طال اً وطال ة 022 
إةةةا ستيتةةةتيدم ألاإلجابةةةة    سةةةرةتهاضةةةرورة اإلجابةةةة ع ةةةى كةةة  الك ةةةرات وجةةةا ةتناسةةةب مةةةع ادليتةةةتجيب   قاةةةاًل عةةة  صةةةد  

 (.15/5/0200( لااةة  25/4/0200امتدت مدة التط ي  النهائم م    ل ا   يتبألغراض ال    الع مم ق
 اإلحصائية:والوسائل 

 ستيدام الوسائ  اإل اائية ااتية:ل( SPSSمت االعتماد ع ى احل ي ة اإل اائية      
اد داللةة الكةرو  بةال ادلتوسةة  احليتةايب وادلتوسة  االقرتاضةم دلتاة  الككةةاءة لاةةرض إغلة  االختباار التاائي لعيناة واحادة: -2

 ال اتية.
إلغلةاد ال ةوة التميي ةةة ل م يةاس والكشةف عة  داللةة الكةرو  بةال أقةراد العينةة دلتاة  . االختبار التائي لعينتني مساتقلتني :2

 اجلنس.
 ضح يف ادانه:يتاليها وكما  وصولاليت مت ال ومناقشتها لنتائجاسيتم عرض 

 لتعرف على ادلستوى العام لالغرتاب النفسي لدى طلبة الصف الرابع االعدادي يف مدارس مدينة ادلوصل(.ل)

لارض التعرف ع ى ادليتتوى العام لالغرتاب النكيتم لدى ط  ة الاف الرابع وبعد تط ي  ادل ياس باياه النهائية ع ى      
اسةتجالت الط  ةة  ان ادلتوسة  احليتةايب ت ةال ( طال ةاً وطال ةة  وبعةد حت ية  022عةددها   الةيت ب ةغعينة ال    األساسية و 

( 80  الةةةةيت ب ةةةةغعنةةةةد م ارنتةةةةه لدلتوسةةةة  الكرضةةةةم اتاةةةة  ( 228702( لضلةةةةراف معيةةةةاري   888212احمل ةةةة  ضةةةةد ب ةةةةغ   
( أكة  78287 اتاة  أن ال يمةة التائيةة احمليتةوبة   One sample T-testلستيدام االات ار التائم لعينةة وا ةدة  

 ا ةعةةة  وجةةةود قةةةر  دال لةةة(  177( وبدرجةةةة  رةةةةة  2822لةةةة  ( عنةةةد ميتةةةتوى دال28788مةةة  ال يمةةةة التائيةةةة اجلدوليةةةة  
 ( ةوض  ذلل.8إ اائياً بال ادلتوسطال لااحل ادلتوس  احليتايب احمل    واجلدول  

 فسي لعينة البحث االساسيةنتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى االغرتاب الن (2اجلدول )

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط الفرضي ادلتوسط احلسايب ادلتحقق العدد
 القيمة التائية

 الداللة االحصائية
 اجلدولية احملسوبة

822 621474 62 441985 91569 
41962 

 يوجد فرق دال (799()2125)
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الفرضااية الثانيااة يوجااد اثاار ذو ) متوسةة  يف االغةةرتاب النكيتةةم يتةتوىجتشة  هةة   النتيجةةة إىل ان ط  ةة الاةةف الرابةةع هةةم  
داللاااة إحصاااائية لالغااارتاب النفساااي لااادى طلباااة الصاااف الراباااع االعااادادي يف مااادارس مديناااة ادلوصااال(. علاااى وفاااق 

 أديب(و  أانث( والتخصص )العلمي و متغري)ذكور
 اجلنس )ذكور، إانث(. -أ

تا  النوع االجتماعم  ذكور  إانث( االات ار موق  ع ى غرتاب النكيتم لتعرف ع ى الكرو  يف االااستيدم ال ا اان     
  أما ادلتوس  (228482( لضلراف معياري  278081ب غ ادلتوس  احليتايب لدرجات ال كور اذ التائم لعينتال ميتت  تال  

 ( االيت.4 اجلدول   تا  يفكما ة( 228880( لضلراف معياري  888412ب غ  إذ احليتايب لدرجات الطال ات 
 اجلنس )ذكور، إانث(نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف مستوى االغرتاب النفسي تبعاً دلتغري  (4اجلدول )

عنةةةد ( 28788( اكةةة  مةةة  ال يمةةةة التائيةةةة اجلدوليةةةة  08222( ان ال يمةةةة التائيةةةة احمليتةةةوبة  0ةت ةةةال مةةة  نتةةةائج اجلةةةدول     
 اةةائية بةةال ادلتوسةةطال احليتةةابيال لاةةةاحل (  شلةةا ةةةدل ع ةةى وجةةود قةةر  ذي داللةةة ا170( درجةةة  رةةةة  2822ميتةةتوى  

( ان متوس  االانث اع ى م  متوس  ال كور 4يتب اجلدول  حبجاء قيه شلاوحبيتب النتائج ادلتع  ة جتا  اجلنس   اإلانث
اىل ان ط يعةةةة ادراك االانث لةة واهتم وضةةةدرهتم ع ةةةى سلاط ةةة الةةة ات والتاةةةور االػلةةةائم  ال ا اةةةانذلةةةل ةعةةةود  يتةةب راي شلةةا 
 ج االمور وتكاصي ها بشك  ةكو  ال كور ال ي ميي  يف الاالب للتعام  مع الواضع حب ر وتردد.لنتائ

 الفرع الدراسي )العلمي، األديب(
لتعرف ع ى الكرو  يف االغرتاب النكيتم وق اً دلتا  التياري الدراسم  الع مم  األديب( االات ار ااستيدم  ال ا اان     

( لضلةةةراف معيةةةاري   278742ب ةةةغ ادلتوسةةة  احليتةةةايب لةةةدرجات ط  ةةةة التياةةةري الع مةةةم    إذ التةةةائم لعينتةةةال ميتةةةت  تال
(   228202( لضلةراف معيةاري    888871ب ةغ   إذ  أما ادلتوس  احليتايب لدرجات ط  ة التياري األديب (228288

 .-( االيت :2 اجلدول  تا  يفكما ة
 
 
 
 

 اجلنس
 حجم
 العينة

 ادلتوسط احلسايب
 االحنراف
 ادلعياري

القيمة التائية 
 احملسوبة

 الداللة االحصائية القيمة التائية اجلدولية

 11,430 59,867 122 الذكور
81424 

41962 
(2125()798) 

الفااااااااااااارق دال احصاااااااااااااائياً 
 11,638 66,475 122 اإلانث لصاحل اإلانث



 طجضة درادات طوصضية
 تعظى ببحوث اضطوصل االصاديطية سي اضعضوم االظداظية ،ية رضطية طحصطةسصضطجضة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ربيع اضثاظي  -2222(، تذرين اضثاظي 56طجضة درادات طوصضية، اضعدد )

 
 

 
(011) 

  (5اجلدول )
 األديب(. -)العلميالفرع الدراسي  يف مستوى االغرتاب النفسي تبعاً دلتغرينتائج االختبار التائي لداللة الفرق 

عنةةد ( 28788كةة  مةة  ال يمةةة التائيةةة اجلدوليةةة  أ( 18078 ( أن ال يمةةة التائيةةة احمليتةةوبة  8أظهةةرت نتةةائج اجلةةدول      
لاةاحل التياةري  اائيا بال ادلتوسةطال احليتةابيال (  شلا ةدل ع ى وجود قر  دال ا170( درجة  رةة  2822ميتتوى  

( ان متوسةةة  التياةةةري االديب ةكةةةو  متوسةةة  2يتةةةب اجلةةةدول  حبجتاةةة  التياةةةري الةةة ي جةةةاء امةةةا قيمةةةا ةتع ةةة    االديب 
التياةةري الع مةةم   وةعت ةةد ال ا اةةان ان اليتةة ب يف ذلةةل ةعةةود اىل ط يعةةة الدراسةةة االنيتةةانية الةةيت دتاةة  اجلانةةب الت  ي ةةم 

ة الط  ةة ع ةى رسةم صةورة ذهنيةة ومة    ان التعام  مةع ت ةل ال ةدرات ضاب يةإذ ةاري ل ي ات وادلكاهيم قيها العمود الك ري 
 .اكار قاع ية م  التيااات الع مية موضوع االغرتاب هناةكون 

الغرتاب النكيتةم لةدى األقةراد األقةياص الة ة  لةدةهم قةعور غرةةب ضلةو أنكيتةهم ومةدى ا ةرتامهم ة اد ل فان وأا ا   
ور مهةةةم يف حت يةةة  الاةةة ة النكيتةةةية ل كةةةرد وقةةةعور  لةةة اهتم وكيةةةف ةشةةةعر جتاههةةةا  إن الشةةةعور األقةةةراد لالغةةةرتاب النكيتةةةم د

 ةةر بةةال االغةةرتاب النكيتةةم    يةة  أن االغةةرتاب ةةةؤ ر وةتةةن ر للتواقةة  النكيتةةم واالجتمةةاعم لةة ا ةوجةةد أبكينونتةةه وميتةةت   ه  
ع ةدة ةرهةر نتيجةة ظةروف احليةاة الاةع ة وادلإذ ل كرد شلا غلع  لك  منهمةا أ ةر ع ةى اااةر ع ةى صة ة األقةراد وانتةاجيتهم  

وت اةد ضاوط احلياة  وضةد ةكةون هة ا ال  ة  ذا درجةة عاليةة قيةؤدي إىل ااةتالل يف تةوازن الكةرد شلةا ةكةون لةه أكة  أ ةر ع ةى 
ن ري يف الشةعور لالغةرتاب الةةةؤدي     ( 82: 0228الكرد سواء ع ةى النا يةة الع  يةة أو اجليتةمية أو اليتة وكية  ادلهةدي 

 لإلنيتان إىل ض   ادلواجهة ك  ذلل  ةؤديشلا كاع ية والشعور لإل  اط  إىل الشعور للدونية وعدم ال النكيتم
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 
 :قيما أييت وص ت الدراسة اىل رلموعة استنتاجات

 عينة ال    اغرتاب نكيتم بشك  عام جيتتوى قو  ادلتوس  االقرتاضم .لدى  .2
ميكةة  ان تعةة و لةةدى ط  ةةة الاةةف الرابةةع االعةةدادي  اب النكيتةةمتوجةةد قةةرو  ذات داللةةة ا اةةائية يف ميتةةتوى االغةةرت  .0

 اانث( ولااحل االانث . -دلتا  اجلنس  ذكور

 التياري
  جم
 ادلتوس  احليتايب العينة

 االضلراف
 ادلعياري

ال يمة التائية 
 احمليتوبة

ال يمة التائية 
 اجلدولية

الداللة 
 اإل اائية

 11,533 59,945 422 الع مم
18078 

28788 
 دال إ اائياً  (170( 2822 

 11,581 66,397 422 يباألد
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ميكةة  أن تعةة و لةةدى ط  ةةة الاةةف الرابةةع االعةةدادي  توجةةد قةةرو  ذات داللةةة ا اةةائية يف ميتةةتوى االغةةرتاب النكيتةةم .8
 االديب( ولااحل االديب. -دلتا  الكرع  الع مم 

 التوصيات:
ا اةان باةرورة االهتمةام لحملاضةرات والنةدوات وع ةد ال  ةاءات الطالبيةة هبةدف حت ية  التكاعة  االجتمةةاعم ةوصةم ال  .2

لدى الط  ةة الة ة  ةعةانون مة  مشةك ة االغةرتاب النكيتةم وتةوق  االليةات او الوسةائ  الالزمةة ل تا ةب ع ةى االغةرتاب 
 النكيتم لدةهم.

 ةة  جيةة  مةة  ط  ةةة ضةةادرة  ع ةةى قةةادة مةة  نتةةائج ال  ةة  احلةةايل خلاالدعةةوى ادلدةرةةةة العامةةة لرتبيةةة زلاقرةةة نينةةوى اىل  .0
 التكاع  االجتماعم االغلايب وتشجيعهم ع ى مواجهة ادلشكالت اليت تواجههم .

 :الباحثاناقرتحت 
  ة  ول االغرتاب النكيتم وأ ر  قيتوازن الكرد وانتاجيته داا  ادلؤسيتات اخلدمية(.جراء دراسا
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 (4ادللحق)
 النهائية صيغتومقياس اإلغرتاب النفسي ب                              

 جامعة ادلوصل
 كلية الرتبية للعلوم  اإلنسانية
 ماجستري علم النفس الرتبوي \قسم العلوم الرتبوية والنفسية

 
 

 عزيزي الطالب/
 عزيزيت الطالبة/

 
موعةةة مةة  الك ةةرات لييتةةت ذلةةا عالضةةة بت اةةي ل الدراسةةم بةة  الاةةرض منهةةا هةةو ال  ةة  الع مةةم ةرجةةى منةةل بةةال ةةةدةل رل

 لة كر  اجةة وال منهةا اي تةرتك ال وأن ق ةرة كة  أمام مناسب ترا  ال ي ال دة  يف( √قارة  إاالجابة ع  ك  ق رة بوضع 
 أمسل

 
 شاكرين تعاونكم

 
 (√مالحظة: أشر على ما خيصك بعالمة )

                 ( أنثى.                   ( ذكر :اجلنس
 الفرع الدراسي: علمي )              ( أديب )               (

 
 
 
 
 
 
 
 

 المشرف
 أسامة حامد دمحم أ.د.

 طالبة ماجستير
 سحر حسين عباس
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 ال تنطبق علي ابداً  تنطبق علي احيأانً  تنطبق علي دائماً  الفقرات ت
    أعج  ع  أصلاز واج ايت بنكيتم  .2
    أقعر أبين قاق  يف  يايت  .0
    اختاذ ضرارايت بنكيتم ةاعب ع م  .8
    أعج  ع  حت ي  ما ارةد  .4
    أقعر أبن اراديت ضعيكة  .2
    أعاين م  قرود ال ه   .8
    أعت د أنه ةاعب ع م قهم معىن احلياة  .1
    أعت د أبن سعم الناس وتع هم ال م ر له  .0
    صل ت ام رس ت قاألمر سواء عندي  .7

    أقعر أبن دوري يف احلياة غ  واض   .22
    أعت د أبنه ما اسعى لت  ي ة غ  جدةد  .22
    ارة  أقعر أبين غ  مهم لآل  .20
    جد را يت لالبتعاد ع  ااارة أ  .28
    جد صعوبة يف احلاول ع ى اصدضاء   ي يون أ  .24
    الع لة ىلمي  اأ  .22
    أعت د أن ك  ما اقكر به هو نكيتم  .28
    عندما احتدث اتط ع دل  ةيتتمع يل  .21
    ب  مشاعر اال ت ار ل كا  شلا  ويلتنيتا  .20
    جد أن الك ب له ما ة ر  أ  .27
    أقعر أبن التميتل لل يم له ما ة ر    .02
أقةةعر أبن االقكةةار الةةيت ا  هةةا غةة  صةةاحلة مةةع   .02

 الناس
   

    ين وضاسماأقعر أبن اجملتمع عدو   .00
رى أن احليةةةةةةةةاة كالاابةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةوي قيهةةةةةةةةةا أيكةةةةةةةةة  أ  .08

 الاعيف
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 ال تنطبق علي ابداً  تنطبق علي احيأانً  تنطبق علي دائماً  الفقرات ت
    ا ةؤم  به اجملتمع ال ي اعيه قيهرقض مأ  .04
    جد أن الكا  م  اجملرمال مرقهالأ  .02
    هتمامم جيتت   م ضعيفأ  .08
    عيه دون معرقة الاد  م  احلياةأ  .01
    ى دراسيت غ  انقعةأر   .00
    تيتائ  لستمرار دلاذا أان موجودأ  .07
    نكيتار والاعفا س لال  .82
    هدايف غ  واض ة وغ  زلددةأ  .82
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 رادلصاد
 (.02_11ص  االعالم وزارة ( الكوةت22  اجمل د (2الككر العدد  ع م االغرتاب رل ة (:2717  زةد ا د ابو  .2
 عمان  والتوزةع  ل نشر االتم دار  2ط والرتبوي  ادلدرسم والت وو ال ياس  (0221  ابراهيم  ابراهيم ع ي   ابو .0

 .االردن
 . الكوةت ال  م  دار  2 ط ادلره ة مر  ة يف النمو(: 2700 الدة  مادع دمحم   امساعي  .8
 ل     التيطي    اإل اائم والت  ي  الع مم ال    أساليب  ( 0224    ع داجمليد ع داحلميد   ال  داوي .4

   وزةعوالت ل نشر الشرو  دار   األول اإلصدار   2ط  ( SPSS  برانمج ولستيدام ةدوت ال ياانت وحت ي  ومجع
 .   األردن ة عمان

 الاكاء  دار  2ط  (ادلهارات ل ناء مدا   الع مم ال    منهجية(: 0228  جواد زلمود اجل وري   يتال .2
 .األردن -عمان الا اقية  الااد  دار مؤسيتة

 . ادلوص  جامعة  الرتبية  ك ية   2ط   التمرد و االغرتاب(: 0222  رقيد دمحم إض ال   احلمداين .8
 .(  الكوةت0العدد  ( 22 اجمل د  الككر عا  رل ة   الكاقكاوى" االغرتاب " ول(: 0222  براهيمإ     ة .1
 .مار ال اهرة    الاال  العا  دار   2ط   العربية ل  ات الا ايف االغرتاب(: 0228   ازم   ا ي .0
   ولهي ه اعداد  اسس والعشرة  احلادي ال رن مع م( 0227  الدليمم ا د ع د وطار  مشعان هادي   ربيع .7

 . االردن   عمان   العريب اجملتمع مكت ة  2ط
( منشورة غ   دكتورا  اطرو ة   اجلامعة ط  ة لدى االجتماعم للتماسل وعالضته االغرتاب(: 0221  دمحم   رجال .22

 .ادليتتنارةة جامعة   الرتبية ك ية  
 .ل نان   ب وت   النكيتية ارفادلع دار  8ط   ماط   س ة االغرتاب(: 2778  زلمود   رجب .22
 اخلاصة احلاجات ذوي ارقاد(: 0228  جورج عادل   ع دل ابراهيم   طعمه س يمان طنوس   ال رة ات   الرػلاين .20

 .االردن الككر دار  2ط   واسرهم
  غ  ماجيتت  رسالة   النكيتم لالغرتاب وعالضته االجتماعم اخلوف(: 0220  ع دل  يتال سرور   اليتعدي .28

 . ادليتتنارةة جامعة  الرتبية  ك ية  (منشورة
 .االردن عمان   والتوزةع ل نشر الشرو  دار  0 ط" والت وو ال ياس اساسيات"  (0228  ل ع د اليتماك  .24
 . والتوزةع ل نشر االه ية ب وت   8ط العريب  اجملتمع بدراسة م دمات(: 2711  هشام   الشرايب .22
   ادلارةة االصل و مكت ة   2ط   والتط ي  النررةة بال النكيتم االغرتاب العنف: (0222  زلمود زةنب   ق   .28

 .مار   ال اهرة



 طجضة درادات طوصضية
 تعظى ببحوث اضطوصل االصاديطية سي اضعضوم االظداظية ،ية رضطية طحصطةسصضطجضة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ربيع اضثاظي  -2222(، تذرين اضثاظي 56طجضة درادات طوصضية، اضعدد )

 
 

 
(011) 

 ل نشر ادليت ة دار  2ط   النكس وع م الرتبية يف ال    مناهج اىل مدا ( 0227  وآارون ا ي  ع اس  دمحم .21
 .االردن   عمان   والط اعة والتوزةع

 دار  2ط اليت وكية  الع وم يف اإل اائم والت  ي  الع مم ال    اليبأس(: 0220 ا ي  قاض  عامر الع اسم  .20
 .والتوزةع والنشر ل ط اعة نون

 والتوزةع ل نشر ادليت ة دار  0ط التدرةيتية  العم ية يف الرتبوي والت وو ال ياس( 0227 عالم   صالح الدة  زلمود  .27
 .االردن   عمان   والط اعة

 ادلر  ة طالب لدى لالغرتاب الشعور ميتتوى اكض يف ارقادةال اس وبال ا ر(: 0222  إبراهيم إمساعي  ع م  .02
 . ادليتتنارةة جامعة الرتبية  ك ية  ( منشورة غ   ماجيتت  رسالة  اإلعدادةة 

 الاانوةة ط  ة لدى النكيتم واالغرتاب ال ات هبوةة عالضته و ال يمم التا (: 0222  ابراهيم عادل سناء   ك اجة .02
 .غ ة  اإلسالمية النكيتم  جامعة اإلرقاد ضيتم  الرتبية  ك ية  (منشورة غ   ماجيتت  رسالة  غ ة  ضطاع يف العامة

   االعدادي اخلامس الاف ط  ة لدى االغرتاب عالم يف الواضعم االرقاد ا ر(: 0220  زب  نواي بتول   الكعيب .00
 .ال ارة جامعة  الرتبية  ك ية  ( منشورة غ   دكتورا  اطرو ة

  .12 العدد   ادلطمئنة النكس رل ة  " االسالمم اجملتمع يف االغرتاب(: "0220  أماين   ماجد .08
 .  الكوةت(0  والعدد 22اجمل د  الككر  عا  رل ة   الكاقكاوي االغرتاب  ول(: 2704  ابراهيم زلمود  .04
 .األردن   عمان   2ط   االجتماعم ع م(: 0222  دمحم عاام   مناور .02
 دار  2ط والنكيتية  الرتبوةة الع وم يف ال    مناهج  (2019  العتوم  ةوسف وعدانن صالح  لع د ادلني ل  .08

 .االردن عمان  والط اعة  والتوزةع ل نشر ادليت ة
 جدةنة ادلتوسطة ادلر  ة طال ات م  عينة لدى العدواين لليت وك وعالضته النكيتم االغرتاب( : "0228 زة  ادلهدي  .01

 (.2 رل د 2 عدد ادلتيااة  الدولية الرتبوةة اجمل ة  "الرتض
 ماجيتت  رسالة النكيتية   اجاهتم حت ي  جدى وعالضته دمش  جامعة ط  ة لدى االغرتاب(: 0220  وقاء موسى  .00

 .دمش    دمش  جامعة   الرتبية ك ية  (منشورة غ  
   أبرة   2العدد  22اجمل د   الككر عا  رل ة   واضعا و  " مكهوما و اصطال ا االغرتاب(: "2717  ضيس النوري  .07

 .اإلعالم وزارة   الكوةت   ةونيو   ماةو
 ادلصادر االجنبية

1- Ebel, R.L. (1972). "Essentials of Education Measurement", prentice 

Hall, New York. 

2-  Skinner ,B.F.(1987 ) Upon further reflecation ,  New York : Van 

Nostrand. 
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 ملخص البحث
اعتمدت الباحثة اظتنهج بناء مقياس السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة اظتوصل حيث  هدف البحث اىلي           

عينة عشوائية  ، ٌأختَتت( 1011-1012( طالباً وطالبة للعام الدراسي )  15032الوصفي وتكون غتتمع البحث من ) 
مت بناء مقياس للسلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة اظتوصل الذي % ،  4( طالبًا وطالبة وبنسبة  010طبقية بواقع ) 

قليلة،  ينطبق بدرجة متوسطة ،ينطبق بدرجة كبَتة، ينطبق بدرجة  يشمل ستس بدائل ىي )ينطبق بدرجة كبَتة جداً، 
ال االستقاللية ، غتال قليلة جداً ( ويضم أربعة غتاالت ىي ) غتال القيادة والتوجيو، اجملال االجتماعي ، غتينطبق بدرجة 

 يف على اطترباء اظتقياس بصورتو االوليةعرض مت اطتصائص السيكومًتية استخراج  ولغرض ،الدفاع عن اضتقوق واظتشاعر(
الصدق الظاىري، ومت استخراج الصدق البنائي للمقياس، وحساب القوة التمييزية ستخراج ال العلوم الًتبوية والنفسية
( 2,02( وىي اكرب من القيمة اصتدولية اليت تبلغ )8,231-1,540)  التائية احملسوبة مابُت للفقرات فًتاوحت القيم

ومت حساب االتساق الداخلي حيث ان قيم معامالت االرتباط اطتاصة بدرجة  ،وهبذا تكون رتيع فقرات اظتقياس ؽتيزة
عامالت االرتباط اطتاصة بدرجة م (، اما قيم23,128-1,100الفقرات والدرجة الكلية للمقياس تراوحت مابُت )

، و اصبح عدد فقرات اظتقياس بصيغتو (21,980 -5,283)تراوحت مابُت قياس جملاالت اظتالفقرات والدرجة الكلية 
 وبلغت قيمة معامل االرتباط االختبار واعادة تطبيق االختباريقة وكذلك مت استخراج الثبات بطر  ،( فقرة 48) النهائية 

السلوك  درجة متوقعة للفرد على مقياس وهبذا تكون أعلى (،0,80) بلغتومعادلة الفا كرونباخ (، 0,84)هبذه الطريقة 
عن طريق اضتقيبة االحصائية  ودتت معاصتة البياانت(، 244( مبتوسط فرضي)48( وادىن درجة متوقعة )140التوكيدي )

االختبار التائي لعينة واحدة، ( البحث ىي االحصائية اليت مت استخدامها يف لوسائلوا (SPSSللعلوم االجتماعية )
 . )االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ، معامل ارتباط بَتسون ، معادلة الفا كرونباخ

 خرج البحث بعدد من التوصيات وادلقرتحات منها:
 التوصيات .4

 .دعم اساتذة اصتامعة للطلبة وحثهم على اعتماد السلوك التوكيدي يف تعامالهتم اليومية 
 قامة دورات متخصصة من قبل اصتامعة حول كيفية استخدام السلوك التوكيدي ظتا لو من نتائج ارنابية للمجتمع ا

 والفرد.
 :ما أييتادلقرتحات منها اجراء دراسة عن  .2

 (،اختاذ القرار، دنط الشخصيةالكفاءة الذاتيةببعض اظتتغَتات مثل )السلوك التوكيدي وعالقتو 
 التوكيدية.التوكيدي،  ،السلوك ،مقياس ، بناءالكلمات اظتفتاحية: 
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Abstract 

The research aims to build an assertive behavior scale for the 

students of the University of Mosul, where the researcher adopted the 

descriptive approach, and the research community consisted of (23051) 

students for the academic year 2021-2022. A stratified random sample of 

(920) male and female students was selected at a rate of 4%.  The scale of 

assertive behavior was built for the students of Mosul University, which 

includes five alternatives (very highly applicable, highly applicable, 

moderately applicable, little applicable, very little applicable) and includes 

four domains (leadership and direction, social, The field of autonomy, the 

field of defense of rights and feelings), For the purpose of extracting the 

psychometric properties, the scale was presented in its initial form to 

experts in educational and psychological sciences to extract the apparent 

validity, the building validity of the scale was extracted as well, and 

calculating the discriminatory power of the items, the calculated T values 

ranged between (2.340-8.652), which is greater than the tabular value of 

(1.96), and thus all the items of the scale are distinguished, also the internal 

consistency was calculated, as the values of the correlation coefficients for 

the degree of items and the total degree of the scale ranged between (2.209-

15.268), As for the values of the correlation coefficients related to the 

degree of items and the total degree of the domains of the scale ranged 

between (3.185 - 12.789), and the number of items of the scale in its final 

form became (48) items. The stability was also extracted by the test and re-

apply of the test, and the value of the correlation coefficient in this way was 

(0.84), and Cronbach's alpha equation value was (0.80), Thus, the highest 

expected score for the individual on the assertive behavior scale is (240) 

and the lowest expected score is (48) with a hypothetical average (144). 

The data was processed by the statistical package for social sciences 

(SPSS) and the statistical methods that were used in the research are (one-

sample t-test, two independent samples t-test, Pearson correlation 

coefficient, Cronbach's alpha equation). 

The research came out with a number of recommendations and 

suggestions, including: 

1- Recommendations: 

- University’s professors support students and encourage them to 

adopt assertive behavior in their daily dealings. 
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- Organizing specialized courses by the university on how to use 

assertive behavior because of its positive results for society and 

the individual. 

2- The suggestions include conducting a study on the following: 

- Assertive behavior and its relationship to some variables such as 

(self- efficacy, personality style, decision-making). 

         Key words: building, scale, Behavior, assertiveness, assertive 

 مشكلة البحث:
عكس كثَت من على القدرة على اظهار مالديهم من افكار ومشاعر جبرأة وسهولة  الطلبةظ  ان لدى بعض ضتح  
ااثر الباحثة لدراسة مدى دتتع ىؤالء الطالب ابلسلوك التوكيدي من عدمو، وان الفرد الذي يعجز عن  ؽتازمالئهم 

ذتن عجزه من صحتو النفسية ،ومن شأن اخنفاض التوكيد ان  ويدفعاظتواقف اليت تتطلب ذلك ، التصرف بصورة مؤكدة يف
يزيد من احتمال تورط الفرد يف اداء انواع من السلوك ، طتضوعو حملاوالت فرض وجهات نظر االخرين عليو ،وعجزه عن 

عن يكون الفرد عاجزاً وسلوكيات ال يرغبها ومن مث قول كلمة )ال( القرانو الذين زناولون اغرائو ابلتورط يف انشطة ؼتالفة ا
 (.442:  1023مواجهة مشكالتو، او االشخاص الذين يؤذونو ،ومن مث يتصاعد التوتر عنده .)عباس 

 امهية البحث:
ان السلوك التوكيدي ىو مظهر من مظاىر اطتصائص النفسية واالجتماعية للفرد الهنا تتضمن إمكانية الفرد  

كيد السلوك الفعال ايإرنا ي وان السلوك التوكيدي متطلب سابق وضروري ظتهارات وسلوكات متقدمة وقدرتو على أت
والسلوك التوكيدي يف حقيقتو ليس سلوكاً ، (11:1002ومعقدة أخرى مثل التعاون والتفاوض مع االخرين) اضتوسٍت 

 )شيفر، إطار البيئة اليت يعي  فيها الفرد مورواًث لدى الفرد وادنا ىو سلوك مكتسب من خالل التنشئة االجتماعية يف
 وتقدير وتقديرىا الذات احًتام: فهي التوكيدي السلوك ارتفاع عن اليت تنتج اظتميزات منو ، (143: 2001مليمان
 وامكاانهتا ابلنفس الثقة زايدة والفشل، واالحباط كاطتوف السلبية اظتشاعر عن الناجتة الضغوط على التغلب عتا، اآلخرين
 ومهارة االجتماعية كاظتهارات اظتهارات من الكثَت واكتساب حبرية، واالنفعاالت واآلراء األفكار عن التعبَت على والقدرة
 وبينو ونفسو الفرد بُت االرنابية االجتماعية العالقات من جسر بناء على يساعد و القرار، اختاذ ومهارة اظتشكالت حل
 .(10:1010)القرين . اآلخرين وبُت

 داف البحث:هأ
 يهدف البحث اىل :

 )بناء مقياس السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة اظتوصل(.
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 :  حدود البحث
 جامعة اظتوصل. احلدود ادلكانية : 
 (1011-1012 العام الدراسي): احلدود الزمانية 
 طلبة جامعة اظتوصل. احلدود البشرية : 
 السلوك التوكيدي. احلدود ادلعرفية : 

  تطصللحاادلحتديد 
 ، عرفه كُل من: السلوك التوكيدي -
 :Lazarus & Wolpe(، 4911وليب والزاروس)  .4
 ."Pearson1979,491)ىو التعبَت عن اظتشاعر واضتقوق الشخصية اظتقبولة اجتماعياً )"
 :Lazarus(،4991زاروس )ال .2
واالستمرار يف و بدء والسلبية  ىو القدرة على قول كلمة ال ، وطلب خدمة من االخرين والتعبَت عن اظتشاعر االرنابية"

 ."( Pipas & Jaradat,2010;650ػتادثة عامة )
  التعريف النظري : .1

 للسلوك التوكيدي على انه : اشتقت الباحثة تعريفاً نظريً  وبناًء على ذلك
اظتسؤولية يف  سلوك اجتماعي يتمثل بتوجيو وادارة التفاعالت االجتماعية و احملاداثت مع االخرين والثقة ابلنفس وحتمل

اختاذ القرارات والقدرة على اظتعارضة و رفض ضغوط و مطالب االخرين غَت اظتنطقية ومت حتديد اربعة غتاالت للمقياس 
 وىذه اجملاالت ىي :

  لفظاً  ابلنفس الثقة و الصعبة اظتواقف يف وتوجيههم اآلخرين على التأثَت من الفرد دتكنويعٍت  والتوجيه القيادةجمال 
 .القرارات اختاذ يف اظتسؤولية حتمل على والقدرة وسلوكاً 

 اظتواقف يف مريح وبشكل سهولة بكل االجتماعية التفاعالت واهناء بدء يف الفرد إمكانيةويعٍت  االجتماعي اجملال 
 .هتمحاجا و حاجاتو اشباع بُت اظتوازنة على قدرتو و اآلخرين مع الفرد تفاعل الغرابء أو األصدقاء فيها يتواجد اليت

  وجهات تبٍت على يإجباره اظترجعية رتاعتو لضغوط الفرد خضوع وعدم االختيار يف اضتريةويعٍت  االستقالليةجمال 
 .اآلخرين على االتكال وعدم معُت بسلوك االثبات أو نظرىم

  والتعبَت الشخصية حقوقو كافة عن الدفاع على الفرد قدرةويعٍت ابنو  وادلشاعر الشخطصية احلقوق عن الدفاعجمال 
 .اآلخرين مع تعاطف أو مواجهة دون مناسب بشكل لو ابلنسبة اظتنطقية غَت اظتطالب ورفض اظتشاعر عن

الذي قامت ببنائو الباحثة مقياس السلوك التوكيدي  : ىي الدرجة اليت زنصل عليها اظتستجيب علىالتعريف االجرائي
 البحث. الغراض ىذا
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 منهجية البحث واجراءاته
تكون غتتمع البحث من طلبة جامعة اظتوصل للدراسة الصباحية وللعام الدراسي و استخدام اظتنهج الوصفي  مت         

( كليات 20( كليات للتخصص العلمي و)25( منها ) 15( موزعُت على )15032( والبالغ عددىم )1012-1011)
( طالبًا وطالبة بواقع 22095لثاين )للتخصص االنساين، وانسجامًا مع حدود البحث فقد بلغ عدد الطلبة يف الصف ا

( 4993( ذكورًا و )2505( طالبًا وطالبة يف الصف الرابع بواقع )22098( ااناًث و )3302( ذكورًا و )2429)
( طالب وطالبة، و عينة 20( طالب وطالبة، وتكونت عينة الثبات من )520وتكونت عينة التحليل االحصائي من )ااناثً.

 ( طالب وطالبة موزعُت حسب النوع االجتتماعي والصف الدراسي والتخصص.010البحث النهائية )
 اجراءات بناء مقياس السلوك التوكيدي

عرف على مستوى السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة اظتوصل، فقد قامت الباحثة ابعداد اداة مناسبة حتقق للت      
ب للحصول على الفقرات الالزمة لبناء االداة ، ومن اىداف البحث ،حيث يقوم مصمم االختبار النفسي بعدة أسالي

الوسائل اظتهمة يف اضتصول على الفقرات اللجوء إىل عينة استطالعية صغَتة من غتتمع الدراسة والطلب إليهم أن يكتبوا 
ع فقرات ( العينة االستطالعية للبحث ، وقد جتم1اصتدول )يبُت عن اطتاصية النفسية اليت يراد لالختبار أن يقيسها.و 

دراسة اضتالة باالختبار من الدراسات السابقة اليت عاصتت اظتوضوع نفسو أو من اظتصادر العلمية اليت تناولت اظتوضوع، أو 
 :االتيةمرت عملية اعداد اظتقياس ابظتراحل إذ ( 43: 1022)اطتطيب و اطتطيب 

لسلوك التوكيدي واالفادة من ىذه اظتقاييس يف االطالع على االدبيات واظتقاييس العربية واالجنبية اطتاصة مبوضوع ا .4
( الدراسات اليت مت االطالع 2صتدول )يبُت التعرف على الفقرات اظتناسبة يف تصميم مقياس السلوك التوكيدي. و 

 .عليها
 دراسات و مقاييس السلوك التوكيدي اليت مت االطالع عليها (4اجلدول )

ُمعد  اسم الباحث عنوان الدراسة ت
 ادلقياس

 البلد العينة السنة

2 
درجة ؽتارسة طلبة اصتامعة االسالمية بغزة 

دناط السلوك التوكيدي دراسة تقوميية يف ضوء أل
 القران الكرًن

 فلسطُت طلبة اصتامعة 1020 بو دفأػتمود خليل 

عالقة السلوك التوكيدي ابلتوافق الزواجي لدى  1
 زائراصت اظتتزوجُت 1028 جهاد كهمان عينة من اظتتزوجُت 

5 
التوجو حنو اظتستقبل يف ضوء الذكاء االنفعايل 

 والسلوك التوكيدي لدى اظتتفوقُت
ق ابو أ حسان نصار طالا

 فلسطُت اظتتفوقُت 1029 عمرة
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4 

ره أثفاعلية  برانمج لتنمية السلوك التوكيدي و 
يف زايدة فاعلية الذات والكفاءة االجتماعية 

الثانوية واالداء االكادميي لدى طالب اظترحلة 
 مبحافضات غزة 

 1022 فايز خضر دمحم بشَت
طالب 
اظترحلة 
 الثانوية

 فلسطُت

3 
السلوك التوكيدي وعالقتو ابلتكيف االجتماعي 

 1023 فردوس خضَت عباس اظتدرسي لدى طالبات اظترحلة االعدادية 
طالبات 
اظترحلة 
 االعدادية

 العراق

2 
و السلوك التوكيدي وعالقتو  ابلتوافق النفسي 
االجتماعي لدى طلبة معهد اعداد اظتعلمُت 

 يف ػتافظة كربالء
 1022 دمحم موحان ايسر الزاملي

معهد اعداد 
 العراق اظتعلمُت

يف ضوء الًتاث النفسي و النظرايت واظتقياس السابقة )مت ذكره يف حتديد  حتديد اظتفهوم النظري للسلوك التوكيدي  .2
 اظتصطلحات(

 ادر االتية: مجع الفقرات اخلام من ادلطص .1
 ( .2العينة االستلالعية  كما يف اجلدول ) .أ 

توجيو سؤال مفتوح حول السلوك التوكيدي حول كيفية توجيو وادارة التفاعالت االجتماعية واحملاداثت مع  بعد
 .االخرين والثقة ابلنفس وحتمل اظتسؤولية يف اختاذ القرارات ورفض مطالب االخرين غَت اظتنطقية

 س  النوع االجتماعي والطصف والتخطصصحبالعينة االستلالعية ع توزي ( 2اجلدول)

 اجملموع
 الكلية الطصف الثاين الطصف الرابع

 ت 
 ذكور اانث ذكور اانث

 1 كلية العلوم قسم الفيزيء 5 5 5 5 20
 2 كلية االداب قسم اللغة العربية 5 5 5 5 20
 اجملموع 10 10 10 10 40

اء عملية حتليل ظتفهوم السلوك التوكيدي مع السيدة اظتشرفة، فضاًل عن اطترباء يف قامت الباحثة ابجر اخلرباء:  .ب 
 االختصاصات الًتبوية والنفسية يف تشخيص مفهوم السلوك التوكيدي.

 االطالع على النظرايت النفسية اليت تناولت السلوك التوكيدي. .1
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ريف النظري لكل غتال بصورة مبسطة وسهلة وذات الفقرات ابلتع ترتبطقامت الباحثة بصياغة الفقرات مع مراعاة ان  .5
 لغة مفهومة مع حتديد اظتعٌت بدقة .

 ادلقياس بطصورته االولية*
غتال  ،اجملال االجتماعي،( فقرة توزعت على اربعة غتاالت ىي )غتال القيادة والتوجيو20تكون اظتقياس من )     

( ذات 23,23,23,23ان عدد الفقرات على التوايل )إذ ك غتال الدفاع عن اضتقوق الشخصية واظتشاعر( ،االستقاللية
ستسة بدائل )تنطبق بدرجة كبَتة جداً،تنطبق بدرجة كبَتة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة قليلة، تنطبق بدرجة قليلة 

 .جداً(
 اخلطصائص السيكومرتية دلقياس )السلوك التوكيدي( :

 ادلقياس  صدقاواًل: 
ألختبار للغرض الذي رنب أن زنـقـقـو أو مـدى قيامو ابلوظيفة اظتفًتض قيامو هبا عندما يطبق يعرف أبنو مدى أتدية ا
تاكد من مدى مناسبة اظتقياس لتحقيق اىداف البحث اضتايل قامت ولل(. 200: 1005على فئة وضع عتا )كوافحة 

 النحو االيت : على وفقالباحثة ابلتحقق من مؤشرات الصدق 
 الطصدق الظاهري .4

عرض مقياس السلوك التوكيدي بصيغتو األولية على غتموعة من اطترباء واحملكمُت اظتختصُت يف العلوم الًتبوية مت  
% ( فما فوق معيارًا للداللة على الصدق 93واعتمدت الباحثة نسبة اتفاق ) ،( خبَتاً 12عددىم ) الذين بلغوالنفسية 

وفَت الصدق الظاىري للمقياس حىت يكون أكثر فاعلية ( أنو البد من ت2081الظاىري، و تؤكد )اان انستازي، 
 : ما أييت(، وبعد االطالع على اظتالحظات اليت أبداىا اطترباء واحملكمُت مت  228:  1022)ميخائيل

 ( 5تعديل صياغة بعض الفقرات كما موضح يف اصتدول ) 
 (4يف اصتدول )  يتضحمن غتال اىل اخر كما  ونقلها حذف بعض الفقرات. 

 الفقرات  اليت مت تعديلها دلقياس السلوك التوكيدي (1ول ) اجلد

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل
 ادتكن من اختاذ القرارات بنفسي لن ادتكن من اختاذ القرارات بنفسي

 شعر ابالرتياح حُت ادخل يف نقاش مع االخرينأ شعر ابالرتياح حُت ادخل يف نقاشأ
 عرب عن ػتبيت لالخرين بتواضعأ عرب عن ػتبيت لالخرينأ
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 الفقرات اليت مت حذفها ونقلها من جمال اىل اخر يف مقياس السلوك التوكيدي (1اجلدول )

الفقرات  عدد فقراته اسم اجملال
 احملذوفة

الفقرات اليت نقلت 
 اىل جمال اخر

الفقرات اليت نقلت 
 اليه

جمموع 
 الفقرات

 اجملال االول
 23 )القيادة والتوجيو(

 (2الفقرة )-
 (2الفقرة )-
 (24الفقرة )-

 (1الفقرة )-
 نقلت اىل اجملال الثاين

 (3الفقرة )-
 21 من اجملال الثالث

 اجملال الثاين
 23 )اجملال االجتماعي(

 (2الفقرة )-
 (1الفقرة )-
 (8الفقرة)-
 (22الفقرة )-

 

 

(من اجملال 1الفقرة)-
 االول

(من اجملال 20الفقرة)-
 الثالث

(من اجملال 25الفقرة)-
 الرابع

24 

 اجملال الثالث
 )االستقاللية(

 (1الفقرة )- 23

( نقلت 3الفقرة)- 
 للمجال االول

(نقلت 20الفقرة )-
 للمجال الثاين

( من اجملال 0الفقرة )
 الرابع

25 

 اجملال الرابع
)الدفاع عن اضتقوق 
الشخصية 
 واظتشاعر(

 (5الفقرة )- 23
 (4الفقرة )-

(نقلت 0الفقرة )-
 ل الثالثللمجا

(نقلت 25الفقرة )-
 للمجال الثاين

 22 
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 نسبة اتفاق اخلرباء على فقرات مقياس السلوك التوكيدي (5اجلدول ) 

 نسبة االتفاق  عدد ادلتفقني رقم الفقرة
 اجملال االول

 %72 18 2الفقرة 
 %88 22 1الفقرة 
 %88 11 5الفقرة 
 %96 22 4الفقرة 
 %92 23 3الفقرة 
 %68 29 2قرة الف

 %96 24 9الفقرة 
 %80 20 8الفقرة 
 %84 21 0الفقرة 
 %84 21 20الفقرة 
 %96 22 22الفقرة 
 %88 22 21الفقرة 
 %80 20 25الفقرة 
 %68 17 24الفقرة 

 %88 22 65الفقرة 

 اجملال الثاين
 %64 16 2الفقرة 
 %72 18 1الفقرة 
 %88 22 5الفقرة 
 %84 21 4الفقرة 
 %84 21 3الفقرة 
 %96 24 2الفقرة 
 %88 22 9الفقرة 
 %72 18 8الفقرة 
 %92 23 0الفقرة 
 %88 22 20الفقرة 
 %68 17 22الفقرة 
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 %92 23 21الفقرة 
 %92 23 25الفقرة 
 %96 23 24الفقرة 
 %96 24 23الفقرة 

 اجملال الثالث
 %84 21 2الفقرة 
 %60 15 1الفقرة 
 %88 22 5الفقرة 
 %84 21 4الفقرة 
 %84 21 3الفقرة 
 %84 21 2الفقرة 
 %96 24 9الفقرة 
 %96 24 8الفقرة 
 %96 24 0الفقرة 
 %92 23 20الفقرة 
 %84 21 22الفقرة 
 %88 22 21الفقرة 
 %92 23 25الفقرة 
 %96 24 24الفقرة 
 %96 24 23الفقرة 

 اجملال الرابع

 %84 21 2الفقرة 

 %84 21 1الفقرة 
 %64 16 5الفقرة 
 %72 18 4الفقرة 
 %84 21 3الفقرة 
 %88 22 2الفقرة 
 %88 22 9الفقرة 
 %92 23 8الفقرة 
 %96 24 0الفقرة 
 %92 23 20الفقرة 
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 %92 23 22الفقرة 
 %88 22 21الفقرة 
 %96 24 25الفقرة 
 %84 21 24الفقرة 
 %92 23 23الفقرة 

 الطصدق البنائي .2
البناء ابلسمات النفسية اليت تنعكس أو تظهر يف عالمات اختبار ما أو مقياس ما، وميثل البناء  يعنی صدق 

جموعة من السلوكيات اظترتبطة هبا.  مبشتة نفسية  أو صفة أو خاصية ال ميكن مالحظتها مباشرة وادنا يستدل عليها 
(، واعتمدت الباحثة على طريقتُت 595: 1000ملحم ( كالذكاء والقلق والصدق واألمانة وغَت ذلك من السمات

 :على وفق ما أييتالستخراج الصدق البنائي وىم حساب القوة التمييزية للفقرات، واالتساق الداخلي لقبول الفقرة 
 حساب القوة التمييزية لدرجات فقرات مقياس السلوك التوكيدي .أ 

دائهم أو تصنيفـهـم علـى احملك اجملموعة تقوم ىذه الطريقة على أساس تقسيم أفراد العينة إىل غتموعتُت حسب أ
فرق يف األداء على االختبار لصاحل  رصدالضعيفة واجملموعة القوية، مث حنسب أداء ىاتُت اجملموعتُت على االختبـار فإذا 

 و(، 219: 1009اجملموعة القوية وكان ىـذا الفـرق لـو داللتو ايإحصائية كان االختبار صادقا وإال كان غَت ذلك.)ربيع  
 : على وفق ما أييتعرفة القوة التمييزية للفقرات مت اجراء اطتطوات ظت
 ( طالبًا وطالبة 520( فقرة على عينة التحليل االحصائي )التمييز( اظتؤلفة من )30طبق اظتقياس اظتكون من ) مت

 على التخصصُت العلمي واالنساين للصفُت الثاين والرابع. توزيعهم
  ( 09%( من الدرجات العليا ليمثل اجملموعة العليا وقد بلغت ) 19تنازليًا مث سحب نسبة )رتبت الدرجات ترتيبًا

ان النسبة اظتثلى ىي   Anastasi)%( من الدرجات الدنيا ليمثل اجملموعة الدنيا اذ ترى )19استمارة، وأدىن)
(19( )%(Anastasi,1988;23  يشَت )إذ(Kelly  يف افضل مايكون يف اىل ان ىذه النسبة جتعل اجملموعتُت

( استمارة ،مث اظتقارنة بينهما ابستخدام االختبارات  09بلغت )و .Kelly,1993;488)اضتجم والتباين )
 ايإحصائية للتعرف عن الداللة ايإحصائية عتا. 

 بعد حتديد حجم اجملموعتُت )العليا والدنيا( حسبت القوة التمييزية للفقرات ابستخدام االختبار التائي لعينتُت 
(  التابعة للمجال االول )القيادة والتوجيو ( الن القيم التائية  22،  2مستقلتُت وبناًء على ذلك مت حذف الفقرات )
درجة حرية قدرىا ب( 0,03( عند مستوى داللة )2,02) اليت بلغتاحملسوبة عتذه الفقرات اقل من القيمة اصتدولية 

 (.6يف اصتدول ) مبُت كما(،   201)
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 درجة القوة التمييزية لفقرات مقياس السلوك التوكيدي ( 6اجلدول )

 العدد اجملموعة الفقرات
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 القيمة التائية ادلعياري

1 
 1.08052 4.3505 97 عليا

3.530 
 1.19465 3.7732 97 دنيا

2 
 1.30670 3.7113 97 عليا

5.483 
 1.20539 2.7216 97 دنيا

3 
 1.29920 3.4536 97 عليا

3.083 
 1.30908 2.8763 97 دنيا

4 
 1.01535 4.1031 97 عليا

5.509 
 1.24112 3.2062 97 دنيا

5 
 0.96691 4.1134 97 عليا

6.015 
 1.25822 3.1443 97 دنيا

6 
 1.10790 3.0412 97 عليا

0.203 
 1.01291 3.0722 97 دنيا

7 
 0.88686 4.4124 97 عليا

7.358 
 1.33250 3.2165 97 دنيا

8 
 0.79220 4.4948 97 عليا

7.617 
 1.02188 3.4948 97 دنيا

9 
 1.21179 3.8969 97 عليا

4.214 
 1.27467 3.1443 97 دنيا

10 
 1.13358 3.8351 97 عليا

4.084 
 1.15181 3.1649 97 دنيا

11 
 1.49921 3.3402 97 عليا

0.310 
 1.27265 3.2784 97 دنيا

 3.286 1.23557 3.7423 97 عليا 12
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 1.12110 3.1856 97 دنيا

13 
 1.35202 3.7216 97 عليا

5.257 
 1.29697 2.7216 97 دنيا

14 
 1.28916 3.7629 97 عليا

4.526 
 1.24845 2.9381 97 دنيا

15 
 1.24794 3.5876 97 عليا

3.608 
 1.21938 2.9485 97 دنيا

16 
 1.02848 4.2371 97 عليا

5.508 
 1.15758 3.3711 97 دنيا

17 
 0.29164 4.9072 97 عليا

14.056 
 1.35591 2.9278 97 دنيا

18 
 1.08251 4.0722 97 عليا

8.652 
 1.23592 2.6289 97 دنيا

19 
 1.10353 3.9691 97 عليا

5.313 
 1.24371 3.0722 97 دنيا

20 
 1.17827 4.1959 97 عليا

4.943 
 1.23226 3.3402 97 دنيا

21 
 1.23513 3.7835 97 عليا

5.063 
 1.26044 2.8763 97 دنيا

22 
 1.35797 3.7320 97 عليا

4.400 
 1.25069 2.9072 97 دنيا

23 
 1.31995 4.1340 97 عليا

3.970 
 1.17114 3.4227 97 دنيا

24 
 0.99289 4.3711 97 عليا

6.796 
 1.17580 3.3093 97 دنيا

 5.205 0.87907 4.4742 97 عليا 25
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 1.26562 3.6598 97 دنيا

26 
 1.25017 3.5464 97 عليا

3.409 
 1.27678 2.9278 97 دنيا

27 
 0.95698 4.2887 97 عليا

5.361 
 1.10041 3.4948 97 دنيا

28 
 0.85780 4.6289 97 عليا

13.294 
 1.29149 2.5361 97 دنيا

29 
 1.26129 3.6907 97 عليا

2.340 
 1.25429 3.2680 97 دنيا

30 
 0.93897 4.3711 97 عليا

7.640 
 1.17205 3.2062 97 دنيا

31 
 1.00994 4.2887 97 عليا

6.565 
 1.25189 3.2165 97 دنيا

32 
 0.92037 4.4021 97 عليا

7.489 
 1.20788 3.2474 97 دنيا

33 
 1.05579 3.7732 97 عليا

4.618 
 1.26656 3.0000 97 دنيا

34 
 1.12436 4.1649 97 عليا

7.426 
 1.09905 2.9794 97 دنيا

35 
 1.07524 4.0103 97 عليا

5.437 
 1.26724 3.0928 97 دنيا

36 
 1.10275 3.9485 97 عليا

5.502 
 1.16700 3.0515 97 دنيا

37 
 0.97938 4.3505 97 عليا

5.789 
 1.32636 3.3814 97 دنيا

38 
 0.98485 4.3918 97 عليا

8.457 
 1.21081 3.0515 97 دنيا
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39 
 1.00770 4.2784 97 عليا

7.350 
 1.28139 3.0619 97 دنيا

40 
 1.46802 3.3814 97 عليا

3.177 
 1.28315 2.7526 97 دنيا

41 
 1.35741 3.6186 97 عليا

5.628 
 1.16064 2.5979 97 دنيا

42 
 1.39179 4.0206 97 عليا

5.177 
 1.35401 3.0000 97 دنيا

43 
 1.42088 3.5670 97 عليا

3.555 
 1.19447 2.8969 97 دنيا

44 
 1.15767 4.1856 97 عليا

6.664 
 1.25377 3.0309 97 دنيا

45 
 1.05559 3.8969 97 عليا

6.038 
 1.08449 2.9691 97 دنيا

46 
 1.28700 3.7732 97 عليا

5.001 
 1.11880 2.9072 97 دنيا

47 
 1.14798 4.1237 97 عليا

4.655 
 1.00685 3.4021 97 دنيا

48 
 1.21912 3.8454 97 عليا

2.779 
 1.20921 3.3608 97 دنيا

49 
 1.19033 3.8247 97 عليا

5.927 
 1.34844 2.7423 97 دنيا

50 
 1.16774 3.9691 97 عليا

4.288 
 1.30654 3.2062 97 دنيا

 فقرة. 48تضليل الفقرات احملذوفة، واصبح اظتقياس  *مت
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 االتساق الداخلي .ب 
حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس ومع الدرجة الكلية للمجال 

 الذي تنتمي اليه 
ا يعٍت صدق البناء تدل معامالت االرتباط على ان اظتكوانت او الفقرات تقيس ظاىرة سلوكية مشًتكة ؽت

تحقيق ىذا ايإجراء ظتقياس السلوك التوكيدي استخدم معامل ارتباط ل(، و 539:  1003الداخلي )مراد و سليمان 
طالبًا وطالبة على كل فقرة وبُت درجاهتم الكلية  520عددىم  الذين بلغبَتسون يإرناد العالقة بُت درجات افراد العينة 

مي إليو تلك الفقرة تبُت درجات العينة على كل فقرة ودرجتهم الكلية على اجملال الذي تن على اظتقياس، وإرناد العالقة
( 7من الداللة ايإحصائية لقيم معامل االرتباط استعمل االختبار التائي يإرناد معنوية معامل االرتباط واصتدول ) وللتحقق

 يبُت النتائج.
 (7اجلدول )

قيم معامالت و  لفقرات والدرجة الكلية دلقياس السلوك التوكيديقيم معامالت االرتباط اخلاصة بدرجة ا
 االرتباط اخلاصة بدرجة الفقرات والدرجة الكلية جملاالت السلوك التوكيدي

 الفقرات
 مع الدرجة الكلية مع اجملال التابع له

 االختبارالتائي  معامل االرتباط االختبار التائي معامل االرتباط
 ولل األاجملا ولاجملال األ

1 0.265 5.2 0.207 4.0033322 
2 0.316 6.302 0.285 5.625767614 
3 0.255 4.99 0.167 3.204793534 
4 0.426 8.909 0.334 6.704601205 
5 0.484 10.465 0.335 6.727208138 
6 0.088 1.678 0.05188991 0.98312779 
7 0.408 8.456 0.422 8.80724843 
8 0.385 7.893 0.353 7.138635051 
9 0.403 8.332 0.272 5.348120354 

10 0.396 8.16 0.198 3.822003764 
11 0.07 1.328 0.022119379 0.418620704 

12 0.331 6.637 0.137 2.616835666 
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  اجملال الثاين اجملال الثاين  

13 0.397 8.184 0.253 4.947960205 
 

14 0.405 8.381 0.234 4.553920095 
 

15 0.291 5.755 0.238 4.636397493 
 

16 0.409 8.48 0.345 6.954706651 
 

17 0.166 3.185 0.628 15.26871493 
 

18 0.391 8.038 0.439 9.244729451 
 

19 0.375 7.654 0.257 5.031675105 
 

20 0.402 8.307 0.3 5.950343974 
 

21 0.355 7.185 0.296 5.863330759 
 

22 0.349 7.046 0.221 4.287530537 
 

23 0.37 7.536 0.259 5.073636025 
 

24 0.457 9.721 0.38 7.77301887 
 

25 0.347 7.001 0.333 6.682019753 
 

26 0.299 5.929 0.177 3.402723267 
 

 اجملال الثالث اجملال الثالث
 

27 0.328 6.569 0.298 5.906794681 
 

28 0.236 4.595 0.542 12.20297928 
 

29 0.289 5.712 0.158 3.027528742 
 

30 0.483 10.437 0.381 7.796942388 
 

31 0.443 9.349 0.326 6.524652752 
 

32 0.597 14.08 0.417 8.680772323 
 

33 0.371 7.559 0.281 5.539987989 
 

34 0.522 11.58 0.427 8.934702387 
 

35 0.441 9.297 0.31 6.169401205 
 

36 0.421 8.782 0.316 6.301915861 
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37 0.56 12.789 0.374 7.630141335 
 

38 0.525 11.671 0.476 10.24093581 
 

39 0.525 11.671 0.393 8.086566456 
 

 اجملال الرابع اجملال الرابع
 

40 0.345 6.955 0.116 2.209740486 
 

41 0.39 8.014 0.282 5.561403258 
 

42 0.334 6.705 0.394 8.110918474 
 

43 0.458 9.748 0.254 4.968863289 
 

44 0.472 10.13 0.404 8.356341781 
 

45 0.387 7.941 0.287 5.668776984 
 

46 0.432 9.063 0.249 4.864516409 
 

47 0.38 7.773 0.271 5.326896575 
 

48 0.44 9.271 0.165 3.165331919 
 

49 0.239 4.657 0.343 6.908996016 
 

50 0.307 6.103 0.247 4.822894387 
 

 فقرة.    48* مت تضليل الفقرات احملذوفة واصبح اظتقياس    
تطبيق اختبار بَتسون ظتعامل االرتباط وللتحقق من مستوى الداللة مت تطبيق بمت استخراج قيم معامالت االرتباط            

ط  وأشارت النتائج إىل ان القيم التائية احملسوبة اكرب من القيمة اصتدولية االختبار التائي الستخراج داللة معامالت االرتبا
( واستنادًا اىل ذلك  فان فقرات اظتقياس تتمتع  205درجة حرية )ب( 0.03عند مستوى داللة ) (2.02) اليت بلغت

 .قوة دتييزية مقبولةلعدم دتتعها ابتساق و  ( اليت مت حذفها22 -2بدرجة مقبولة من االتساق ابستثناء الفقرات )
 ادلقياس بطصيغته النهائية *

على اجملاالت االربعة للمقياس وببدائل ستاسية متدرجة من  مت توزيعها( فقرة 48تكون اظتقياس بصيغتو النهائية من)        
ليلة جداً( دتثل تنطبق بدرجة ق ،تنطبق بدرجة قليلة ،تنطبق بدرجة متوسطة ،تنطبق بدرجة كبَتة، )تنطبق بدرجة كبَتة جداً 

 ( االقل انطباقاً على اظتستجيب .2( االجابة االكثر انطباقاً للمستجيب ودتثل الدرجة ) 3الدرجة) 
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 الثباتاثنياً: 
 وتوجدعلى االداة نفسها  اليت سجلتىو من اظتواصفات السيكومًتية الضرورية لالختبار ويشَت اىل اتساق النتائج  

(، 181:1011بات تعتمد على نوع االتساق وخصائص االداة )الشجَتي،الزىَتي ضتساب معامل الث عديدةطرائق 
 ولغرض استخراج معامل الثبات ظتقياس السلوك التوكيدي اعتمدت الباحثة على طريقتُت الستخراجو وذنا :

ى عينة عادة،وجرى تطبيق اظتقياس للمرة االوىل علاال:  مت استخراج الثبات بطريقة االختباراعادة االختبار و  -2
بتاريخ نفسها ( واعيد تطبيق االختبار للمرة الثانية على العينة 4/4/1011( طالبًا و طالبة بتاريخ )20عددىا )

يوماً، ومت حساب درجات التطبيقُت ابستخدام معامل ارتباط بَتسون  ظتعرفة  24( اي بفاصل زمٍت قدره 28/4/1011)
( وىو مستوى جيد للثبات، وغالباً 0.84ئج ان معامل الثبات قد بلغ )اظهرت النتا لذامستوى االتساق بُت التطبيقُت 

 (.245:  2009( على اهنا معامل ثبات مقبول للمقاييس )كراجة  90معامالت االرتباط الدرجة أكثر من )ما تعد 
يقـة الفـا  تأكد من معامل ثبات مقياس السلوك التوكيدي مت استخراج معامل الثبات بطر لل:  الفـا كـرونباخمعامل  -1

( وىو مستوى ثبات جيد، وبذلك اصبح اظتقياس جاىز 0.80كـرو نباخ وبلغ معامل الثبات للمقياس هبذه الطريقة )
 للتطبيق.

 التلبيق النهائي:
تحقيق لالبحث بصيغتها النهائية و  ةبعد ان مت استخراج مؤشرات اطتصائص القياسية )الصدق و الثبات (الدا          

عددىا  اليت بلغ( فقرة على عينة البحث 48اضتايل مت تطبيق مقياس السلوك التوكيدي الذي اتلف من )اىداف البحث 
( 28/3/1011( واستمر لغاية )20/4/1011( طالبًا و طالبة من طلبة جامعة اظتوصل وقد بدأ التطبيق بتاريخ )010)

ا كل غتموعة من أفراد العينة الغرض من تطبيق ىذوقامت الباحثة بتطبيق اظتقياس بنفسها و اوضحت يف بداية اللقاء مع  
وعدم ترك أية فقرة من دون إجابة وأذنية تثبيت اظتعلومات اظتتعلقة بـ) النوع  كلها  ، وضرورة ايإجابة عن الفقراتاظتقياس

ظتنح  االجتماعي و الصف و التخصص ( وتؤكد عتم سرية اظتعلومات الواردة يف ايإجاابت، ويطلب منهم عدم ذكر االسم
 اظتستجيبُت اضترية يف التعبَت بدقة وموضوعية.

 السلوك التوكيدي مقياستطصحيح  
موزعة على اربعة غتاالت ومت تصحيح استجابة كل بدائل ستاسية ب ( فقرة48من ) بصيغتو النهائيةتكون اظتقياس        

( 2، 1، 5، 4، 3ة للفقرات االرنابية )اذ اعطيت االوزان االتيمفحوص من خالل حتديد اوزان درجات بدائل االستجابة 
( 48قل درجة )أ( و 140على درجة للمقياس ) أكانت و  ( 3، 4، 5، 1، 2و اعطيت االوزان االتية للفقرات السلبية )

  وهبذا اصبح اظتقياس جاىز للتطبيق لتمتعو ابلصدق والثبات والتمييز. (.244مبتوسط افًتاضي قدره )
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 :دمة الوسائل االحطصائية ادلستخ
البياانت الواردة يف البحث  ظتعاصتة( spssبربانمج اضتقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )استعانت الباحثة    

 ابستخدام الوسائل االحصائية االتية :
  معادلة الطصدق الظاهري .4

 النسبة اظتئوية ظتعامل اتفاق اطترباء=  
(Cooper, 1979,:49)   

 
 

     ائي لعينة واحدةاالختبار الت .2
 

  = الوسط اضتسا ي اظتتحقق -س
   أ= اظتتوسط االفًتاضي
  ع = االحنراف اظتعياري

ن = حجم                                                              (134 :2099) البيايت وأثناسيوس   
 العينة

 االختبار التائي لعينتني مستقلتني .1
   

 جملموعة األوىل: عدد أفراد ا 2ن
 : عدد أفراد اجملموعة الثانية 1ن
 : تباين اجملموعة األوىل 1(2)ع 

 (101: 1020)عالم                                                       : تباين اجملموعة الثانية  1(1)ع 
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 معامل ارتباط بريسون .1

  ر = معامل ارتباط بَتسون .

  ن = عدد االفراد .
 (285: 2099) البيايت وزكراي                                                     قيم اظتتغَتين .  س ، ص =

 
 

  الختبار التائي لداللة معامل االرتباطا .5
 

 (234:1020) عالم                                                                        ت=          
 

 
  رونباخك-معادلة الفا .1
 

 (140: 1004)النبهان                                                                                      
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 قياس السلوك التوكيدي بطصيغته النهائيةم
 عزيزي الطالب ...    
 عزيزيت الطالبة...   
 
 -حتية طيبة :  

اض البحث العلمي تتكون من غتموعة من الفقرات يرجى االجابة على كل فقرة بُت يديك  استبانو محعدة الغر          

( امام البديل الذي تعتقد انو  من الفقرات بدقة وموضوعية من خالل اختيار احد بدائل كل فقرة ووضع عالمة ) 
 عي لذكر االسم .دون االجابة عنها ، علماً انو ال دامن فقرة  ةينطبق عليك ،والرجاء عدم ترك اي

 -: يف الرجاء ملء اظتعلومات ادانه
 
 
 ذكر                          انثى                النوع االجتماعي:  

 انساين                  التخصص العام :           علمي     
 الصف :                     الثاين                          الرابع     

 لكلية ...................................       ا
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 تنلبق بدرجة
 

  الفقرات
 ت

 كبرية متوسلة قليلة قليلة جداً 
كبرية 
 جداً 

      دتكن من اختاذ القرارات بنفسيأ 2
      يصعب عليا حل اظتشكالت  .1

      صويت عايل عند اضتديث مع االخرين  .5

      حيح اخطاء اصدقائيعمل على تصأ 4

      اصدقائي قائداً عتم  يعدين 3
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      دون ارتباكمن ي موضوع عام و أدث مع اقرابئي يف أحت 22
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 ملخص البحث
 اآلتيُت : أستهدف البحث االجابة عن السؤالُت

 ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت؟ -
ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت وفق دلتغَت  -

 مدرس مساعد( ؟ –استاذ مساعد / مدرس  –مي )استاذ اللقب العل
، تكونت عينة البحث   0200-0202اقتصر البحث على عينو من التدريسيُت يف كليات جامعة ادلوصل للعام الدراسي 

٪( من 22( كليات انسانية ، شكلو نسبة )0( كليات علمية و )0( كليات بواقع )8( تدريسي/ة اختَتوا من )022من )
 البحث.رلتمع 

اما من حيث أداة البحث فقد استخدم الباحث  مقياس مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام  
على اجراءات دراسة استطالعية، واالعتماد على بعض االدبيات  الباحث اعتماداً  بناهكليات جامعة ادلوصل والذي 

( فقرة تتم االجابو عليها من خالل اختيار احد 02هائية من )وادلقاييس اليت اطلع عليها وقد تكون ادلقياس يف صيغتو الن
البدائل اخلمسة ادلؤشرة ازاء كل فقرة )دائماً ، غالباً ، احياانً ، اندراً ، مطلقاً(  على وفق مقياس ليكرت بعد اجياد دالالت 

عادة االختبار ومعادلة الفا كرونباخ الصدق الظاىري وصدق البناء لو ، واالجياد ثبات ادلقياس اعتمد ايضاً طرق االختبار وا
 ( على التوايل. 28,2 – 2880 - 2882والصدق الذايت وقد بلغ معامل ثبات مقياس على وفق ىذه الطرق )

واستخدام االختبار التائي  spssوبعد حتليل البياانت عن طريق استخدام احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
ي لعينتُت مستقلتُت ومعامل ارتباط بَتسون واالختبار التائي لداللة معامل االرتباط وبعد حتليل لعينو واحده واالختبار التائ

  البياانت احصائياً توصل الباحث اىل االستنتاجات اآلتية :
مستوى صنع القرار االسًتاتيجي اعلى من الوسط لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر  -

 التدريسيُت .
ق ذو داللة احصائية تعزى دلتغَت اللقب العلمي ) مدرس ـــ مدرس مساعد /استاذ ــ استاذ مساعد ( يف يوجد فر  -

مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت و لصاحل ، 
  استاذ ـــ استاذ مساعد.

 ، رؤساء اقسام ( يصنع القرار االسرتاتيجكلمات ادلفتاحية : )لا
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Abstract 
The paper aimed to answer the following two questions: 

- What is the level of strategic decision-making among the heads of 

departments of the colleges of the University of Mosul from the point of 

view of the teachers ? 

- What is the level of strategic decision-making among the heads of 

departments of the colleges of the University of Mosul from the point of 

view of the Lecturers according to the variable of the scientific title 

(professor - assistant professor / teacher - assistant teacher)? 

The paper was limited to a sample of Lecturers in the faculties of 

the University of Mosul for the academic year 2021-2022. The research 

sample consisted of (400) teachers who were chosen from (8) faculties, 

including (4) scientific faculties and (4) humanities faculties, making up a 

percentage of (10%) from the research community. 

As for the research tool, the researcher used the scale of the level of 

strategic decision-making among the heads of the departments of the 

colleges of the University of Mosul, which was built by the researcher 

depending on the procedures of an exploratory study, and reliance on some 

of the literature and standards that he reviewed. The scale may be in its 

final version of (30) paragraphs answered by By choosing one of the five 

alternatives indicated for each item (always, often, sometimes, rarely, 

never) according to Likert scale, after finding the significance of the 

apparent validity and construct validity of it, and finding the scale’s 

stability, the test and retest methods were also adopted, the alpha-Cronbach 

equation and the subjective validity. Scale stability according to these 

methods (0.81 - 0.85 - 0.90), respectively. 
Keywords(management of competencies, heads of departments) 

 اوالً : مشكلة البحث
كثر احلديث عن صنع القرار االسًتاتيجي واختاذه يف الفكر اإلداري دلكانتهما يف ادلمارسات اإلدارية ، اذ 
يدخل صنع القرار يف وظائف اإلدارة كلها ، وىذا ما ينطبق على إدارة القسم العلمي ، مع ما للقرار فيها من خصوصية 

مع العنصر البشري ، ادلتمثل يف رتيع األطراف ادلتأثرة ابلقرار، فضاًل عن كونو العنصر وخطورة متعلقة بطبيعة تعامالتو 
 (,82:  ,022ادلهم واحملدد لفاعلية القسم ، اذ إن ىذه الفاعلية مرىونة بفاعلية قرارات إدارهتا. )الرفايعو ، 
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تيجي داخل ( اىل عدم كفاءة عملية صنع القرار االسًتاAl-Medlej,1997اذ أظهرت دراسة )
( ، اذ " إن ادلشاركة يف صناعة القرار تؤدي إىل Al-Medlej,1997: 8-343ادلؤسسات التعليمية اجلامعية . )

صناعة قرار أفضل، و العثور على احللول للمشكالت، فضاًل عن ذلك تساعد عملية صنع القرار على االلتزام بتنفيذه 
أو ادلؤسسة ، وربط أىداف الفرد أبىداف ادلؤسسة " . )طو احلاج و  القرار بكفاءة ، كما يساعد على توحيد اجملموعة

( ( إن االدارة الناجحة ىي من تقوم أبشراك التدريسيُت يف صناعة القرار ووضع السياسات، 2,88:,28خليل احلاج 
ى القيادة يف وىذه ادلشاركة تساعد يف صناعة قرارات صائبة، على أن اإلدارة جيب أن تذىب إىل حد فقدان للقدرة عل

ضوء فلسفة ادلشاركة ، فعلى اإلدارة أن تشعر التدريسيُت أن آراءىم ومقًتحاهتم ديكن األخذ هبا، وأن جزءا من  سلطتها 
( اذ بينت " ان مستوى ادلشاركة يف صناعة القرار 0220ديكن أن تفوضها إليهم ، وىذا ما اشارت اليو دراسة )دمحم ، 

كما اشار )بوعشة ،  (82 : 0220،)دمحمجلامعات بشكل عام ذات مستوى متدين" . لدى اعضاء ىيئة التدريس يف ا
( اىل " أن أسباب أزمة التعليم العايل ادلتمثلة يف تدىور ادلستوى التعليمي، راجع إىل أن أعضاء ىيئة التدريس منعوا 0222

 (  0:0222,هبا ". ) بوعشة،  من االستشارة يف العديد من القضااي ادلتعلقة ابجلامعة ومسامهتهم يف النهوض
وشلا سبق يرى الباحث ان ادلؤسسات التعليمية تواجو العديد من التحدايت وىذه التحدايت ال ديكن جتاوزىا 
اال ابلبحث عن الكفاءات داخل ادلؤسسة او خارجها و زلاولة استقطاهبم وتنميتهم وتطويرىم وتقدًن الدعم واحلفز ادلادي 

م للمؤسسة لتحقيق اىدافها ومواجهة حتدايت العودلة والتغَتات ادلتسارعة يف البيئة الداخلية واخلارجية وادلعنوي وتعزيز والئه
اذ ان الكفاءات ادلورد االساس للمؤسسات التعليمة ومركز ثقلها وراس ماذلا الفكري ومصدر صلاحها وتنافسيتها الذي 

دارة رشيدة وواعية وما يتوفر لديها من كفاءات لصنع قرارات يصل هبا اىل مصايف اجلامعات ادلتقدمة وىذا ال يتم اال اب
واختاذىا اليت تصب يف مصلحة ادلؤسسة يف احلاضر وللمستقبل ، لذا جاءات الدراسة احلالية زلاولة الكشف عن مستوى 

 صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل.
 اثنياً : أمهية البحث

ظائفها ادلختلفة عملية فكرية تنعكس يف الواقع العملي للمؤسسات بشكل شلارسات تؤدي إىل تعد اإلدارة بو 
 (20: ,022حتقيق االىداف اليت دتت صياغتها مسبقاً بشكل فاعل وكفوء . )دره ،

)السامل ، ويعد القرار االسًتاتيجي جوىر العملية اإلدارية ووسيلتها االساسية يف حتقيق أىداف ادلؤسسة. 
يف ضوء ادلتغَتات ادلتوقعة وغَت ادلتوقعة، وىو يف فهو الذي حيدد مسَتة ادلؤسسة االساسية واجتاىها العام  (200:  0222

النهاية يشكل أىدافًا حقيقية يف ادلؤسسة، ويساعد يف رسم اخلطوط العريضة، اليت من خالذلا دتارس ادلؤسسة عملها، 
( فضاًل عن أتثَتىا يف كفاءة صناعة القرار االسًتاتيجي ۲۷، ۷۱۰۲هللا،  وتوجو توزيع مصادرىا وحتدد فاعليتها ". )جاب

( " أبن ىناك كفاءة يف صناعة القرار االسراتيجي يف اجلامعات ۷۱۷۱يف اجلامعات وىذا ما أشارت اليو دراسة )سلدوم ، 
لعلمي وقد ظهرت امهيتها يف تعد القرارات االدارية من ادلهام اجلوىرية لرئيس القسم ا( و ۰۱۰:  ۷۱۷۱". ) سلدوم ، 
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الفكر االداري احلديث الرتباطها جبميع وظائف اإلدارة من ختطيط وتنظيم وتوجيو ومتابعة ،اذ تتوقف مسألة صلاح ادلؤسسة 
يف حتقيق اىدافها على نوعية القرارات الصادرة عن قياداهتا وعلى درجة فاعلية ىذه القرارات ، ويعد القرار االداري جوىر 

قيادة يف ادلؤسسات على اختالف انواعها فهو نقطة انطالقها يف رتيع النشاطات والتصرفات اليت تتم داخل عمل ال
( فالقرار االداري عبارة عن 22:  ,022ادلؤسسة الًتبوية  وحىت يف عالقتها وتفاعلها مع بيئتها اخلارجية. )الرفايعو ، 

دريسيُت ويقومون بتنفيذىا وااللتزام هبا ، فهو اذا عبارة عن مهزة الوصل األوامر والتعليمات اليت يعطيها رئيس القسم اىل الت
بُت اإلدارتُت العليا والدنيا وىو ايضًا افصاح اإلدارة عن سلطتها العامة بقصد إحداث أثر قانوين ابتغاء مصلحة عامة اي 

:  0220قيق االىداف العامة. )فريد ، ان ادلستوايت العليا دتارس سلطتها من خالل اختاذ القرارات لتوجيو العمليات وحت
( وعليو فان عملية صناعة القرار تتأثر مبقدار ادلشاركة فيها ، ينظر إىل ادلشاركة على أهنا دتثل نوعًا من التأثَت والرقابة 22

ارات. )أزتد ادلفروضة على ادلرؤوسُت على عملية صناعة القرار، ابعتبار أن ادلرؤوسُت سيتحملون جانبا من نتائج ىذه القر 
 ،0220  :80) 

 اثلثاً : ىدف البحث
 ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت؟ -
ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت وفق دلتغَت  -

 مدرس مساعد( ؟ –استاذ مساعد / مدرس  –اللقب العلمي )استاذ 
 رابعاً : حدود البحث 

 .0200-0202احلدود الزمانية : العام الدراسي  -
 احلدود ادلكانية : رتيع التدريسيُت يف اقسام كليات جامعة ادلوصل. -
 احلدود ادلوضوعية : صنع القرار االسًتاتيجي. -
امعة ادلوصل ومن كال اجلنسُت الذكور واالانث ومن احلدود البشرية : عينة من تدريسيي يف اقسام كليات ج -

 التخصصات العلمية واالنسانية.
 خامساً : حتديد ادلصطلحات

 :صنع القرار االسرتاتيجي
: رلموعة متسلسلة من االستنتاجات الفردية واجلماعية اليت تنتهي بًتشيح قرار دلواجهة موقف  (2225)امرية ، .3

 ( 200: 0228معُت . )امَتة ، 
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: مشاركة اصحاب ادلصلحة يف ابداء الرأي والتقييم وادلتابعة و صنع القرارات ، واصحاب  (2244يق ،)صد .2
ادلصلحة األساسيُت يف ادلؤسسة ، ىم كل ادلستفيدين وادلتأثرين بشكل مباشر من نشاطاهتا ، وذلم مصلحة يف بقائها 

 (,20:  0220وتطورىا. )صديق ، 
  رئيس القسم العلمي              
ادلعدل أبنو : " تدريسي يعُت بقرار من رئيس اجلامعة بناء على  2,88( لسنة 02عرف على وفق قانون رقم )

توصية من عميد الكلية، وحتدد صالحيتو مبوجب النظام اجلامعي ومبا يتفق مع قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي" 
 (,: 2,88. )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، 

 خلفية نظرية ودراسات سابقة
 اواًل: مراحل صناعة القرار االسرتاتيجي 

ىناك خطوات منطقية يستخدمها صانع القرار للوصول إىل حل مقبول أو انتقاء بديل يراه مقبواًل وليس 
ع القرار ابلضرورة أن يكون ىذا البديل ىو احلل األمثل  بل االنسب واالقرب للصواب حسب رلرايت االمور ونظرة صان

( وقد اتفق العديد من الباحثُت على رلموعة من ادلراحل Mintzberg,2001: 89-93وما يتوفر من معلومات )
 وىي كاآليت :

 االحساس ابدلشكلة  .4
ويتمثل ذلك ابإلحساس الواعي ابدلشكلة اليت تتطلب إصدار قرار إداري دلعاجلتها أو مواجهتها والتعرف على 

ا وخطورهتا على األشخا  الذين يتأثروا هبا واألسباب اليت أدت إىل ظهورىا، من حجمها ومالزلها ومدى حدهت
اجلوانب الضرورية لفهم ادلشكلة وزلاولة حتديدىا حتديدًا واضحًا يزيل عنها أي غموض وذلك لتهيئتها للمرحلة التالية. 

 ( 02: 0228)أبو صلم، 
 حتديد ادلشكلة  .2

 عملية صناعة القرار، وإذا مل تكن ىناك مشكلة لن يكون ىناك حاجة ديثل حتديد ادلشكلة اخلطوة الثانية يف
لصناعة أي قرار، ومبا أن ادلشكلة تعد ادلربر ادلنطقي لصنع قرار ما، وجيب أن تكون ىذه ادلشكلة معروفو وواضحة وزلددة 

ية عن كل ما يتعلق هبذه ادلشكلة بكافة جوانبها وللتعرف على ادلشكلة البد من توفر ادلعلومات الدقيقة وادلوضوعية والواف
وعن جوانبها الداخلية واخلارجية وأسباب حدوثها وطبيعتها وعالقتها وأتثَتاهتا اجلانبية القريبة والبعيدة ادلدى وُكَلما كان 
ة حتديد ادلشكلة دقيقا كلما أدى ذلك إىل مداخل احلل أو احللول السليمة والصحيحة وعليو ديكن القول إن حتديد ادلشكل
بشكل دقيق يعد نصف احلل فإنو من األمهية حتديد ادلشكلة بدقة وأحاطتها بكافة اجلوانب دون زايدة أو نقصان ، ألن 
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إغفال أي جانب قد يؤثر على موضوعية عملية صنع القرار ويف النهاية يكون القرار النهائي انقصا وفيو عيب انتج عن 
 (028:  0222أو غَت مقصودة. )النعيمي ،  إغفال جانب معُت من ادلعلومات بطريقو مقصودة

 مجع البياانت وادلعلومات .0
يقتضي حتليل ادلشكلة زلل القرار رتع وحتليل البياانت وادلعلومات ، وعلى صانع القرار حتديد ادلصادر ادلناسبة 

ضل الوسائل للحصول اليت ديكن احلصول منها على البياانت وادلعلومات الالزمة لفهم ادلشكلة زلل القرار مع حتديد أف
عليها و مراعاة التكلفة والوقت الالزم لذلك ، و من مث يقوم بتحليلها حتليال دقيقا و يقارن احلقائق، و خيرج من ذلك 

 (000: 0,,2مؤشرات و معلومات تساعده يف الوصول إىل القرار ادلناسب. )بن عامر، 
 طرح رلموعة من البدائل .1

من البدائل ، ويتم استبعاد البدائل غَت ادلناسبة حىت يتسٌت إجياد حل شلكن ويتم يف ىذه ادلرحلة طرح رلموعة 
للمشكلة، مث تتم عملية ادلفاضلة بُت البدائل ادلختلفة على ضوء اذلدف ادلقرر، وتعيُت ما يتمتع بو كل بديل من مزااي، وما 

يف إمكانية إسهامو يف حل ادلشكلة، وتعد يشوبو من عيوب، وزلاولة  التعرف على النتائج اإلجيابية والسلبية، والبحث 
ىذه ادلرحلة من أصعب ادلراحل وأعقدىا اذ يتم فيها ترشيح افضل البدائل واقرهبا للقرار ليتسٌت دلتخذ القرار يف ادلرحلة 

 ( ويتم ذلك على أربعة زلاور وىي: 00: 0202التالية حتديد واختيار احد ىذه البدائل )اخلطيب، 
 ي يقود إىل نتائج مرغوبة لدي صانع القرار .البديل اجليد والذ -
 البديل ادلختلط والذي من احملتمل أن تنتج عنو نتائج اجيابية أو سلبية لصاحل صانع القرار -
 البديل الضعيف من احملتمل أن تنتج عنو نتائج ضعيفة لصاحل صانع القرار .   -
 (00: 0220ابية أو سلبية لصاحل صانع القرار. )عليان، البديل ادلتوازن والذي من غَت احملتمل أن تنتج عنو نتائج اجي -
 اختيار البديل االسرتاتيجي .2

تعد مرحلة االختيار من ادلراحل الفكرية الصعبة وذلك أن عملية االختيار بُت البدائل ليست عملية واضحة أو 
يَت واعتبارات موضوعية يستند إليها رئيس ، وتتم عملية ادلفاضلة بُت البدائل ادلتاحة واختيار البديل األنسب وفقاً دلعا سهلة

 القسم يف عملية االختيار، وأىم ىذه ادلعايَت : 
 ادلعلومات ادلتاحة عن الظروف البيئية احمليطة. - أ
 حتقيق البديل للهدف أو األىداف احملددة ، اذ يفضل البديل الذي حيقق األىداف او االكثر مسامهة يف حتقيقها. - ب
 البديل واستعدادىم لتنفيذه على الوجو ادلطلوب.قبول أفراد ادلؤسسة للحل  - ت
 اتفاق البديل مع أمهية ادلؤسسة وأىدافها وقيمها ونظمها وإجراءاهتا. - ث
 مدى مالئمة كل بديل مع العوامل البيئية اخلارجية للمؤسسة مثل العادات والتقاليد. - ج



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،يظ رلميظ محكمظفصلمجلظ 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ربيع الثاني  -2222ذرين الثاني (، ت56مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 
 

 
(311) 

 النتائج ادلطلوبة. درجة السرعة ادلطلوبة يف احلل البديل وادلوعد الذي يراد احلصول فيو على - ح
 (28: 0228كفاءة البديل، وما الذي سيحققو إتباع البديل ادلختار. )العتييب ،  - خ
 معيار اجلهد ادلبذول لكل بديل. - د
 معيار الدقة وجودة ادلخرج. - ذ
 معيار التكلفة لكل بديل. - ر
 (20: 0228معيار ادلكاسب لكل بديل وقيمة العائد منو. )صالح الدين، - ز

 متابعة تنفيذ القرار .3
يف ىذه ادلرحلة جتري متابعة ومراقبة تنفيذ القرار ابلشكل الذي يعزز من استمراريتو التطبيقية والعملية، فضال و 

عن إمكانية صلاحو يف حتقيق األىداف ادلطلوبة، وتربز يف ىذه احلالة دور اجلهات اليت اشًتكت يف صناعة القرار، واليت 
درجات الفشل والنجاح يف ادلرحلة التالية، وحتليل النتائج النهائية للعمل، تقوم بدورىا مبتابعة فقرات التنفيذ، وحتديد 

 (80: 0228وتقدير مدى حتقيقها لألىداف اليت كان يقصدىا القرار ادلتخذ. )كنعان ، 
 تقييم القرار وتقوميو .4
موضع التنفيذ  ويستهدف إصدار أحكام تُتخذ بناء عليها القرارات بعد أن يتم وضع احلل ادلقًتحتقييم القرار:  - أ

والذي جيب على اساسو القيام بدراسة مدى كفاءة ىذا احلل يف معاجلة ادلشكلة ويسمى ذلك بتقييم القرار وبناء 
 .على ىذا التقييم يتم التأكيد على استمرارية تنفيذ احلل ادلقًتح أو تنفيذ بديل أخر يف حال فشلو

و دعم مواضع القوة اليت ساعدت على حتقيق األىداف. ويستهدف إصالح مواطن الضعف واخللل، أتقومي القرار:  - ب
 (280: 0220)نذيرة ، 

 اثنياً : ادلشاركة يف صنع القرار
يتفق كثَتون من رجال اإلدارة ورجال الفكر اإلداري على أنو من الضروري إشراك ادلرؤوسُت وادلواقع التنفيذية  

ماان لوضوح الرؤية وتبادل الرأي قبل أن تتخذ القرارات ، إذ أن يف اختاذ القرارات اليت تؤثر فيهم أو يف أعماذلم وذلك ض
إشراك ادلديرين والقادة وادلوجهُت يف عملية صنع القرار يضمن تعاوهنم االختياري والتزامهم بتنفيذىا ، كما أنو حيقق 

 دديقراطية اإلدارة.
ي أو غَته من القرارات تتطلب توفَت وعملية صنع القرار بشىت انواعو سواء القرار الًتبوي أو القرار اإلدار  

احلقائق اليت أساسها ادلعلومات والبياانت واإلحصاءات الدقيقة ، وذلك لقيام عملية اختاذ القرار على أسس رتاعية تعٌٰت 
بصناعة القرار ، وتتوقف كفاءة القرار علـى طريقة صناعتو ال على سلطة اختاذه ، ويكون جوىر االىتمام ىو هتيئة أفضل 

لسبل لصنع قرارات رشيدة ال االىتمـام ابلسلطات اليت ذلا حق اختاذ القرار ، مبعٌت أن يكون القرار الواحد انجتًا من ا



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،يظ رلميظ محكمظفصلمجلظ 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ربيع الثاني  -2222ذرين الثاني (، ت56مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 
 

 
(313) 

رلموعة أراء واقًتاحات ديثل كـل منـها إسهامًا معينًا يف صنع القرار. ولكي تؤيت ادلشاركة يف اختاذ القرار ذتارىا ادلرجوة فإنو 
عـدة اعتبارات منها : الوقت ادلتاح ، العامل االقتصادي ، ادلسافة بُت الرؤساء وسرية القـرارات .  ينبغي على اإلدارة مراعاة

 (0,-0,: 2,80)اجلوىري ،
عندما يشارك أكثر من شخص يف القرار يعٍت ذلك أن ىناك بدائل عديدة وأنظمة ومقًتحات سلتلفـة فـكـثيـر مـن     

ؤوسون أكثر من إدراك رؤسائهم فتأت القرارات أكثر فاعلية وواقعية ، ومشاركة القرارات أو حل ادلشكالت يدركها ادلر 
اجلماعة يف صنع القرار تدعم عامل الثقة والدافعية إىل العمل كما تزيد من درجة الوالء واالنتماء للمؤسسة فيشعر الفرد 

 الواحد أنو جزء فعال من كيان ادلؤسسة وليست وقفا على رؤسائهم.
 دراسات سابقة

 الدراسات اليت تناولت صنع القرار االسرتاتيجي :
 ( 2244ة غميض )دراس .2

عنووووووان الدراسوووووة :)نظوووووام ادلعلوموووووات االداريوووووة ودورىوووووا يف صووووونع القووووورار االسووووورتاتيجي دراسوووووة حالوووووة ا امعوووووة 
 برواجيااي احلكومية ماالنج(

، كان من بُت اىدافها جريت الدراسة يف جامعة براوجيااي احلكومية مالنج ابجلمهورية االندونيسية أ
 ، التحليلي الوصفي ادلنهج  الدراسة ىذه يف استخدم، التعرف اىل نظم ادلعلومات اإلدارية ودورىا يف صنع القرار االسًتاتيجي 

رتعت البياانت عن طريق ادلقابلة الشخصية والزايرات ادليدانية ، تكونت عينة البحث من رئيس اجلامعة ، وكيل 
ن العالقات والتخطيط ، رئيس قسم نظم ادلعلومات اإلدارية واالتصاالت ، وكيل رئيس اجلامعة رئيس اجلامعة لشؤو 

للشؤون العامة ادلالية ، وكيل رئيس اجلامعة للشؤون األكادديية ، توصلت الدراسة اىل رلموعو من النتائج : امهها أن 
ن خالل توفَته للمعلومات ذات اجلودة العالية نظام ادلعلومات اإلداري يساىم يف عملية صنع القرار االسًتاتيجي م

 2:  0220)غميض ، من حيث الصدق والدقة والشمول وتوفَت بنو حتتية متكاملة ومن خالل اعتماد اإلدارة العليا. 
– 202) 
 ( 2246دراسة جيتو ) .0

 .ة(عنوان الدراسة : )ادلشاركة يف صناعة القرار الرتبوي وآليات تفعيلها يف ادلؤسسات التعليمي
أجريـــــــت الدراســـــــة يف مـــــــدارس اذليئـــــــة ادللكيـــــــة بينبــــــــع يف ادلملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، ىـــــــدفت الدراســــــــة 
ـــــع، ومعرفـــــة مـــــا  ـــــة بينب ـــــة ادللكي ـــــوي يف مـــــدارس اذليئ ـــــة التعـــــرف اىل مســـــتوايت ادلشـــــاركة يف صـــــناعة القـــــرار الًتب احلالي

ر مبدينــــــة ينبــــــع الصــــــناعية تبعــــــاً أن كــــــان ىنــــــاك فــــــروق دالــــــة إحصــــــائيا حــــــول مســــــتوايت ادلشــــــاركة يف صــــــناعة القــــــرا
الخـــــــتالف طبيعـــــــة العمـــــــل ، أتبـــــــع يف ىـــــــذه الدراســـــــة ادلـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي وتكونـــــــت اســـــــتبانة الدراســـــــة يف 

( فــــــرد ، ۲۷( فقــــــرات، طبقــــــت علــــــى رتيــــــع رلتمــــــع البحــــــث االصــــــلي والبــــــالغ عــــــددىم )8صــــــورهتا النهائيــــــة مــــــن )
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رس ، دتــــــــت معاجلــــــــة البيــــــــاانت احصــــــــائياً ابســـــــــتخدام ( لقــــــــادة ادلـــــــــدا28( مشــــــــرفاً تربــــــــوايً، و)20توزعــــــــو علــــــــى )
. واظهـــــــرت النتـــــــائج عـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة احصـــــــائيا SPSSاحلقيبـــــــة اإلحصـــــــائية للعلـــــــوم االجتماعيـــــــة 

( ، بــــــُت آراء ادلشــــــرفُت الًتبــــــويُت وقــــــادة ادلــــــدارس حــــــول شلارســــــة مبــــــدأ ادلشــــــاركة يف صــــــناعة 2820عنــــــد مســــــتوى )
عمـــــل، وأتسيســـــاً علـــــى ذلـــــك قـــــام الباحـــــث ببنـــــاء تصـــــوراً مقًتحـــــاً آلليـــــات تفعيــــــل القـــــرار الًتبـــــوي تبعـــــا لطبيعـــــة ال

ـــــــالث زلـــــــاور ىـــــــي االســـــــتعداد واجلـــــــدوى والكلفـــــــة .  ـــــــوي ابالســـــــتناد اىل ث ـــــــدأ ادلشـــــــاركة يف صـــــــناعة القـــــــرار الًتب مب
 (0,0 -002:  ,022)جيتو ، 

 منهجية البحث واجراءاتو
وصف عملية تبحث يف أسباب وجود الظاىرة  وطبيعة أتبع الباحث ادلنهج الوصفي يف البحث احلايل ، فال

الظروف احمليطة هبا وادلؤثرة فيها ، وتعرف أبهنا العملية اليت يعتمدىا الباحث يف دراستو لظاىرة اجتماعية معينة وفق عملية 
هبا ومسبباهتا والعوامل أولية وادلتمثلة يف جتميع البياانت وادلعلومات الضرورية بشأن الظاىرة، وتنظيمها من أجل معرفة أسبا

ادلتحكمة فيها. وبناء على ما تقدم ، ديكن القول ان عملية الوصف والتشخيص دتثل نقطة انطالق يف كل ادلناىج دون 
استثناء فهي مبثابة جذع مشًتك بُت كل ادلناىج من أجل حتديد ادلتغَتات واستنتاج العالقات السببية ، اذ ان وظيفة 

ية حتديد العالقة بُت الظاىرة ادلبحوثة والظواىر األخرى وبيان مقدار ىذا الًتابط بُت الظواىر الوصف ىي شلهدة يف عمل
من خالل استخدام رلموعة من ادلقاييس االحصائية مثل مقياس النزعة ادلركزية ومقياس التشتت ومقاييس االرتباط 

 (228:  ,022ق. )لطاد وآخرون ، والتكرارات وادلتوسطات واالضلرافات للتوصل اىل االرتباطات أو الفرو 
 اواًل: رلتمع البحث 

يقصد بو رتيع مفردات أو وحدات الظاىرة حتت البحث، ويعرف أبنو كل األفراد الذين حيملون بياانت 
:  0228الظاىرة اليت حتت الدراسة، فهو رلموع وحدات البحث اليت يراد منها احلصول على البياانت. )عبد ادلؤمن ، 

280) 
تمع البحث من رتيع التدريسيُت يف األقسام األكادديية يف كليات جامعة ادلوصل للعام الدراسي أتلف رل

( 2088( تدريسي من الذكور و)02,0( تدريسيًا بواقع )0880( كلية ضمت )00والبالغ عددىم ) 0202-0200
( يبُت 2، واجلدول )االنسانية ( من االقسام 2008( من االقسام العلمية و )0808تدريسيو من االانث ، وزعوا على )

 ذلك :
 

                                           
 بمهجب كتاب تدهيل رئاسة جامعة المهصل / قدم التخطيط / شعبة االحصاء /  تم الحصهل عمى البيانات من

 .1/33/2123في  1123/  7/  1) دالمهمة ذي العد
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 (رلتمع البحث4ا دول )
 رلموع اانث ذكور امساء الكليات التخصص ت
2 

مية
العل
ت 
كليا

ال
 

 020 0, 220 الطب
 002 008 0, اذلندسة 0
 000 020 202 العلوم 0
 000 02 280 الزراعة والغاابت 0
 020 80 202 االدارة واالقتصاد 0
 080 208 ,20 للعلوم الصرفةالًتبية  8
 280 00 88 الطب البيطري 0
 200 28 228 الًتبية البدنية وعلوم الرايضة 8
 020 ,22 220 طب االسنان ,
 220 ,0 00 الصيدلة 22
 02 02 ,0 التمريض 22
 00 20 02 الفنون اجلميلة 20
 008 200 222 علوم احلاسوب والرايضيات 20
 88 08 02 وتقاانهتا علوم البيئة 20
 ,0 2 08 ىندسة النفط والتعدين 20
 8 0   0 العلوم السياحية 28
20 

انية
النس

ت ا
كليا

ال
 

 020 208 280 اآلداب
 202 ,0 02 احلقوق 28
  200 0, 022الًتبية االساسية ,2
 00 20 02 العلوم االسالمية  02
 00 20 08 العلوم السياسية 02
 208 80 00 *الًتبية للبنات 00
 82 08 00 االاثر 00
 000 0, 280 الًتبية للعلوم االنسانية 00

 0880 2088 02,0 00 اجملموع

                                           
 .كميات ذات تخصص عممي وانداني 
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 اثنياً: عينة البحث 
 ىي جزء من اجملتمع الذي جيري عليو البحث، ويتم اختيارىا وفق قواعد خاصة لتمثل اجملتمع دتثياًل صحيحاً،

فالعينة ىي بعض مفردات اجملتمع تؤخذ منو ويطبق عليو  تظام طبقي أو قصدايً من رلتمع البحث،وتسحب عشوائياً أو ابن
البحث للحصول على معلومات صادقة هبدف الوصول إىل تقديرات دتثل اجملتمع الذي سحبت منو وإهنا اجلزء الذي 

 (280:  0228يستخدم يف احلكم على الكل. )عبد ادلؤمن ، 
( تدريسي 022بحث من رتيع التدريسيُت يف اقسام كليات جامعة ادلوصل مت اختيار)فبعد حتديد رلتمع ال

( كليات 0( كليات بواقع )8٪( من رلتمع البحث ،  توزعو على )22ابلطريقة الطبقية العشوائية شكلو ما يقارب نسبة )
 ( يوضح ذلك :0( كليات انسانية واجلدول )0علمية و)

 ( عينة البحث2ا دول )

 ا نس الكلية التخصص 
مدرس 
 مدرس مساعد

استاذ 
 اجملموع استاذ مساعد

انية
النس

ت ا
كليا

ال
 

 الرتبية للعلوم االنسانية
 2 5 44 1 ذكور

16 
 4 4 41 2 اانث

 الرتبية االساسية
 2 40 42 2 ذكور

32 
 2 42 43 2 اانث

 العلوم االسالمية
 4 6 0 5 ذكور

02 
 4 2 2 0 اانث

 اآلداب
 2 5 3 1 ذكور

24 
 2 0 1 2 اانث

مية
العل
ت 
كليا

ال
 

 اذلندسة
 2 3 41 4 ذكور

32 
 2 2 42 44 اانث

 علوم احلاسوب والرايضيات
 2 4 5 44 ذكور

02 
 2 4 2 3 اانث

 العلوم
 0 42 42 1 ذكور

33 
 1 42 44 0 اانث

 االدارة واالقتصاد
 2 5 40 5 ذكور

34 
 2 44 42 5 اانث

 122 21 422 432 64 موع الكلي للعينةاجمل
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  اثلثاً: أداة البحث 
تعد عملية رتع البياانت خطوة مهمة يف إجراء البحوث، ولكي جيمع الباحث البياانت ادلتعلقـة مبوضـوع هثـو  

حثيـة الـيت على ضلو علمي منظم فإنو يدقق يف اختيار أدوات هثو أو يعدىا بنفسو لتناسب مشكلة هثو وىدفو والطريقـة الب
اختارىا لتنفيذ ىذا البحث، ويتم ذلك من خالل االطالع على الدراسات السابقة و األدب الًتبوي وعلى ادوات مشاهبة 

:  0220او اســتطالع آراء اخلــرباء يف رلــال البحــث وذلــك ليــتمكن مــن اثبــات فروضــو ومــن مث تفســَت نتائجــو.) دايب ، 
08) 
 مصادر اعداد فقرات ادلقياس . أ

ث أبعــداد مقيــاس صــنع القــرار االســًتاتيجي لــدى رؤســاء اقســام كليــات جامعــة ادلوصــل بعــدما أتكــد قــام الباحــ
الباحث من عدم وجود مقياس جاىز ومناسب لقياس صنع القرار االسًتاتيجي يف االدبيات السابقة هسب علم الباحث، 

 (:0وقد رتعت الفقرات من خالل اآليت وكما يوضحو اجلدول )
: وجو الباحث استبياانً استطالعياً مغلقـاً مفتوحـاً لعينـة عشـوائية مـن التدريسـيُت يف اقسـام   عيةالدراسة االستطال .4

ــــة البحــــث الرئيســــة ادلشــــمولة ابلبحــــث وكــــان اذلــــدف مــــن االســــتبانة  كليــــات جامعــــة ادلوصــــل مــــن خــــارج افــــراد عين
( فـــرداً مـــن 02ســـتطالعية )االســتطالعية احلصـــول علـــى فقـــرات تتعلـــق مبوضـــوع البحــث وبلغـــت عينـــة التدريســـيُت اال

 التدريسيُت. 
 : اطلع الباحث على عدد من االدبيات وادلقاييس يف ىذا اجملال مثل: االدبيات وادلقاييس .2
  ، 0220استبانة مداخل صناعة القرار اإلسًتاتيجي وعالقتها ابألداء: دراسة تطبيقية يف منظمات عراقية. )الغاليب  :

,8-220) 
 (80-82:  0228ًتاتيجي للمنظمات على صناعة القرارات )أبو صلم ، استبانة أثر التوجو االس 
 ، 202:  0202استبانة عملية صنع القرار يف اإلدارة العامة الفلسطينية وعالقتها بكفاءة ادلوظفُت. )اخلطيب-

200) 
 ، (000:  0220 استبانة قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية على أخالقيات صنع القرار اإلداري.)مهديد و برحومة 
  .اســتبانة درجــة شلارســة القيــادة التحويليــة وعالقتهــا بفاعليــة القــرارات الًتبويــة لــدى مــديري مــدارس تربيــة قصــبة الزرقــاء

 ( 00: ,022)ادلعايطة،
  مســـامهة إدارة ادلعرفـــة يف حتســـُت عمليـــة صـــناعة القـــرار اإلســـًتاتيجي ابدلؤسســـات االقتصـــادية دراســـة حالـــة: عينـــة مـــن

 (020-20: 0222ابلوادي. )بن خليفة ،  –قتصادية ادلؤسسات اال
  (08-00:  0220دراسة مقارنة بُت ادلسَتين وادلسَتات. )كردية ،  –إسًتاتيجية صنع القرار عند ادلسَتين 
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  ، (80-00:  0220دور نظم ادلعلومات اإلدارية يف صنع القرارات االسًتاتيجية ادلالئمة. )يوسف 
 صنع القرار االسرتاتيجي وعدد فقراهتا والنسب ادلئوية ذلامصادر بناء اداة  (0جدول )

 النسبة ادلئوية عدد الفقرات نوع ادلصدر ت
 %00 20  العينة االستطالعية  .2
 %00 20 األدبيات السابقة ذات العالقة مبفهوم صنع القرار االسًتاتيجي   .0
 %00 20 ادلقاييس اخلاصة بصنع القرار االسًتاتيجي  .0

 %222 02 اجملموع
 

وقــد حــر  الباحــث أن تكــون صــياغة الفقــرات مرتبطــة ابلتعريــف النظــري يف صــورة مبســطة وســهلة كــي يــتمكن 
( فقـرة 02ادلستجيب من فهمها سوأ من التخصصات العلمية او االنسانية ، وهبذا قد بلغ عدد الفقرات بصـورهتا األوليـة )

دائل مقًتحـة لالسـتجابة عـن الفقـرات وىـي ) دائمـاً ، غالبـاً ( بـ 0، وبعد اكمـال الصـيغة األوليـة للمقيـاس فقـد مت وضـع ) 
 ،احياانً، اندراً ، مطلقاً( .

 صدق ادلقياس
 الصدق الظاىري  . أ

وقد مت اجراء الصدق الظاىري بعرض أداة صنع القرار االسًتاتيجي بصورهتا األولية على رلموعة من اخلرباء 
( 0( خبَتاً ، وقد جاءت النتائج على وفق ما يوضحو اجلدول)02عددىم ) واحملكمُت يف العلوم الًتبوية والنفسية  ، إذ بلغ

 اآليت:
 (عدد ونسبة اتفاق آراء اخلرباء على فقرات مقياس صنع القرار االسرتاتيجي1ا دول )

 عدد احملكمني رقم الفقرة
عدد احملكمني 
 ادلوافقني

 نسبة االتفاق

4، 2، 2، 4، 5، 6، 42، 44، 42، 42، 45، 46، 24، 22، 
20، 21، 25، 02، 00، 01، 12، 14 

24 24 4227 

40، 43، 44، 22، 02، 06 24 22 627 
23، 26 24 45 527 

0، 1، 3، 41، 22، 24، 04، 02، 03، 04، 05 24 41 327 
 ( فقرة .02وعليو فقد اصبحت االداة بصورهتا النهائية مكونة من )
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 صدق البناء  . ب
ثـــَت مـــن االختبـــارات و ادلقـــاييس الًتبويـــة و النفســـية. ويقصـــد بـــو حتليـــل ىـــو احـــد انـــواع الصـــدق ادلعتمـــدة يف ك

درجــــــــــــــات ادلقيــــــــــــــاس اســــــــــــــتنادا اىل البنــــــــــــــاء النفســــــــــــــي للخاصــــــــــــــية ادلــــــــــــــراد قياســــــــــــــها ، او يف مفهــــــــــــــوم نفســــــــــــــي معــــــــــــــُت 
(Cronbach,1964:120 ويهتم ىذا النوع من الصدق بطبيعة الظاىرة اليت يقيسها ادلقياس و مكوانهتا . وتتفق ) )
 (Anastasi مع ىـذا التوجـو اذ اهنــا تــرى ان صـدق البنــاء يـبـيــن مــدى مــا تضـمنو ادلقيـاس مـن بنـاء نظـري زلـدد او  ـة )

معينـــــــــة او انـــــــــو ادلـــــــــدى الـــــــــذي ديكـــــــــن أن نقـــــــــرر مبوجبـــــــــو ان ادلقيـــــــــاس يقـــــــــيس بنـــــــــاء نظـــــــــراي زلـــــــــددا او خاصـــــــــية معينـــــــــة 
(Anastasi,1976:151وذلــك عــن طريــق حتليــل درجــات ادلقيــاس اســتنا ) دا اىل ذلــك البنــاء النفســي او ذلــك ادلفهــوم

 النفسي ادلعُت. وقد قام الباحث هبذه االجراءات للتحقق من صدق بناء مقياس ادارة صنع القرار االسًتاتيجي وكما أييت:
 وقد مت التحقق من صدق البناء ابدلؤشرين اآلتيُت:

 اجياد القوة التمييزية للفقرات  .4
وهبذا فقد تبُت لنا أن رتيع القيم التائية احملسوبة لفقرات االداة   ة لفقرات االداة ،استخرج الباحث القوة التمييزي
( ، وىذا يعٍت أن رتيع 82( ودرجة حرية )2820( عند مستوى داللة )0,,28كانت أكرب من القيمة اجلدولية البالغة )

لقرار االسًتاتيجي بصيغتو النهائية بعد فقرات مقياس صنع القرار االسًتاتيجي كانت شليزة ، وبذلك أصبح مقياس صنع ا
 ( فقرة . 02ىذا األجراء مكون من )

معاموول االتسوواق للفقوورات ، حسوواب االتسوواق ) االنسووجام الووداخلي( ، صوودق الفقوورات او عالقووة  .2
 الفقرة ابلدرجة الكلية لألداة

مـل االرتبـاط بـُت درجــة ( تدريسـي وذلـك حلسـاب معا 202لقـد مت التعامـل مـع  عينـة التمييـز البـالغ رلموعهــا ) 
الفقرة والدرجة الكلية للمقياس ، وقد اعتمد الباحث يف حساب صدق الفقرة على معامل ارتباط بَتسون بُت درجات كل 
فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس، مث اختربت قيم معامالت اإلرتبـاط ابالختبـار التـائي لداللـة معامـل االرتبـاط ، إذ تبـُت أن 

( ودرجــة حريــة 2820( عنــد مســتوى داللــة )28,82يــة احملســوبة كانــت أكــرب مــن القــيم اجلدوليــة البالغــة )رتيــع القــيم التائ
 ( وىذا يدل على أن رتيع قيم معامالت االرتباط متسقة .208)

 الثبات
 وقد اعتمد الباحث الطريقتُت اآلتيتُت الستخراج الثبات :

 طريقة االختبار إعادة االختبار  . أ
-0 -00( تدريسي بتاريخ )02ه الطريقة بتطبيق ادلقياس على العينة البالغ عدد أفرادىا )وقد جرى استعمال ىذ

( أي بفاصـــل زمـــٍت قـــدره أســـبوعان وقـــد مت 0200-0 -8( وأعيـــد تطبيقـــو مـــرة اثنيـــة علـــى العينـــة نفســـها بتـــاريخ )0200
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ســون إلجيــاد االرتبــاط بــُت درجــات اســتخراج معامــل الثبــات دلقيــاس صــنع القــرار االســًتاتيجي ابســتخدام معامــل ارتبــاط بَت 
 (.2882التطبيقُت وقد بلغت درجة معامل ارتباط بَتسون بُت التطبيقُت )

 معادلة الفاكرونباخ  . ب
( دلقيــاس صــنع القــرار االســًتاتيجي ويُعــد مؤشــراً جيــداً لالتســاق الــداخلي  2880بلغــت قيمــة معامــل الثبــات ) 

 ( .28,2 -2802اوح بُت )للمقياس ، أن معامل الثبات يُعد جيداً إذا تر 
 ج. الصدق الذايت : 

يستخرج الصدق الذايت كما ذكران سابقًا من اجلذر الًتبيعي دلعامل الثبات بطريقة إعادة االختبار ودلا كان 
( وىو معامل صدق عال ينم عن صالحية األداة 28,2( فإن الصدق الذايت تساوي )2882معامل الثبات لألداة )
 (,20: 2,,2وآخرون، للتطبيق. )العجيلي 

 تصحيح مقياس صنع القرار االسرتاتيجي 
يقصد بعملية التصحيح وضع درجة الستجابة ادلفحو  على كل فقرة من فقرات ادلقياس يف ضوء البديل الذي 

 خيتاره ادلستجيب ، وقد استعمل الباحث األوزان اآلتية :
 ( 0الوزن )ً( درجة للبديل )دائما 
 ( درجة للبديل 0الوزن ) )ًغالبا( 
 ( 0الوزن)ً( درجة للبديل )احياان 
 ( 0الوزن )ً( درجة للبديل )اندرا 
 ( 2الوزن )ً( درجة للبديل )مطلقا  

( فقـــرة ، بـــذلك تصـــبح أعلـــى درجـــة حيصـــل عليهـــا  02علمـــاً أن رتيـــع الفقـــرات إجيابيـــة ، ومبـــا أن عـــدد فقـــرات ادلقيـــاس )
( ويف ضـوء ذلـك سـتتم رتـع 02(  وأدىن درجـة ىـي)2,ياس ىو )( يف حُت أن ادلتوسط االفًتاضي للمق202ادلستجيب )

 درجات اإلجابة على الفقرات الستخراج الدرجة الكلية لكل مستجيب. 
 التطبيق النهائي ألداة البحث 

عرب توزيع االستمارات على التدريسُت اثناء الدوام الر ي ، قام الباحث بتطبيق مقياس إدارة صنع القرار 
 0/ ,( تدريسي ابعتبارىم افراد عينة البحث ، للمّدة من  022عدد من كليات جامعة ادلوصل بعدد ) االسًتاتيجي على

وبعد إن وضح الباحث اذلدف من تطبيق ادلقياس وطريقة اإلجابة عليو إلفراد عينة  0200/  8/  02اىل   0200/ 
م ان نتائج ىذا البحث سوف تستخدم البحث وتقدًن توضيح لإلجابة وعدم ترك أي فقرة دون اجابة وكذلك اعالمه
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ألغراض البحث العلمي فقط وال داعي لذكر االسم وارشادىم اىل ملئ معلوماتو لتحقيق اىداف البحث وحسب ادلتغَتات 
 الواردة فيو.

 رابعاً : الوسائل االحصائية 
 (000: 2,00اسيوس، يستخدم لقياس مستوى األداة بشكل عام. )البيايت وأثن االختبار التائي لعينة واحدة : .3

حلساب الفروق يف مستوى كل أداة ابلنسبة دلتغَتات اجلنس ، التخصص ، االختبار التائي لعينتني مستقلتني :  .2
 (020: 0222واللقب العلمي وكذلك ألجراء التمييز ألدايت البحث. )عالم، 

: 2,00)البيايت وأثناسيوس ، قرات.يستخدم كنوع من انواع الثبات ألداة البحث واتساق الفمعامل ارتباط بريسون :  .1
280) 

)عالم ، استخدامو لقياس داللة معامل االرتباط بُت أدايت البحث.االختبار التائي لداللة معامل االرتباط :  .1
0222  ،200) 

 (,00: 0220)النبهان ، استخدامو كنوع من انواع الثبات ألدايت البحث. كرونباخ : -معادلة الفا .1
 (220: 0222: الستخراج الصدق ألداة صنع القرار االسًتاتيجي . )كوافحة، معامل الصدق الذايت  .1

 عرض النتائج ومناقشتها
 اذلدف االول 

 ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لرؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت بشكل عام ؟ "" 
( درجة ابضلراف معياري قدره 22280000) تبُت ان ادلتوسط احلسايب لصنع القرار االسًتاتيجي بلغ

 ( درجة ،208800,2)
وللتعرف على داللة الفرق يف مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من 

جة ( در 22280000وجهة نظر التدريسيُت مت اختبار معنوية الفرق بُت ادلتوسط احلسايب لصنع القرار االسًتاتيجي البالغ )
( درجة ابستخدام االختبار التائي لعينة واحدة فتبُت ان الفروق بينهما ذو داللة 2,وادلتوسط الفرضي )النظري( والبالغ )

( درجة وىي اكرب من القيمة التائية 028828( اذ كانت القيمة التائية احملسوبة )2820احصائية عند مستوى داللة )
( درجة ، وىذا يعٍت ان مستوى صنع ,,0( وبدرجة حرية )2820وى داللة )( درجة ، ومبست28,82اجلدولية البالغة )

  ( يبُت ذلك:2( والشكل )0القرار االسًتاتيجي كان فوق الوسط واجلدول )
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 (نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى صنع القرار االسرتاتيجي بشكل عام2ا دول )

 االحنراف ادلعياري رتاضيادلتوسط االف ادلتوسط احلسايب العدد
 القيمة التائية

 الداللة
 ا دولية احملسوبة

122 44452022 62 40532164 045325 
45632 

(2522()066) 
 يوجد فرق

 دال 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ( مستوايت صنع القرار االسرتاتيجي وفق معايري تصحيح االداة4الشكل )
( اليت اظهرت ان ىناك كفاءة يف صناعة القرارات 0202،اتفقت نتيجة الدراسة حلالية مع دراسة )سلدوم 

-Al)( يف حُت اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة 222:  0202االسًتاتيجية يف اجلامعات السعودية )سلدوم، 
Medlej ,1997 واليت اظهرت عدم وجود كفاءة يف صناعة القرار داخل ادلؤسسات التعليمية اجلامعي )

 (Al-Medlej ,1997: 317السعودية. )
ان ىناك اجتاىًا اجيابيًا يف قدرة رؤساء االقسام ويرى الباحث ان السبب يف ظهور ىذه النتيجة يرجع اىل : 

واليت تنم عن وجود رؤية حقيقية لديهم على صنع القرارات االسًتاتيجية فضاًل عن وعيهم ابألمهية الكبَتة ذلذه القرارات 
 اءات اجيابية متخذة لتحقيق ىذه الرؤية مثل مشاركة التدريسيُت يف صنع ىذا القرارات.عن القسم فضاًل عن وجود اجر 

 
 
 

 متوسط فرضي

 مدتوى متوسط

051 021 01 

 
01 01 

00055025 

 المتوسط الحدابي المتحقق

 مدتوى منخفض مدتوى عالي
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 اذلدف الثاين
ما مستوى صنع قرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت " 

 مدرس مساعد(؟ " –استاذ مساعد / مدرس  –حسب متغَت اللقب العلمي )استاذ 
( 2288,00تحقق من ىذا اذلدف استخرج الباحث ادلتوسط احلسايب للمدرس وللمدرس ادلساعد اذ بلغ )لل

( درجة 22082222( فيما بلغ ادلتوسط احلسايب لألستاذ واالستاذ مساعد )2080288درجة وابضلراف معياري قدره )
 ( درجة،20808280وابضلراف معياري )

ع القرار االسًتاتيجي من وجهة نظر التدريسيُت وفق متغَت اللقب وللتعرف على داللة الفرق يف مستوى صن
( درجة وىي اكرب من ,,088العلمي مت استخدام االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت اذ كانت القيمة التائية احملسوبة )

ك اىل وجود فرق ذو ( ، ويشَت ذل0,8( وبدرجة حرية )2820( درجة ، ومبستوى داللة )28,82القيمة التائية اجلدولية )
 ( يوضح ذلك8داللة احصائية لصاحل التدريسيُت من ذوي االلقاب العلمي األستاذ واألستاذ مساعد واجلدول )

 (3ا دول )
 نتائج االختبار التائي لعينتني مستقلتني  لداللة الفرق يف مستوى صنع القرار االسرتاتيجي وفق متغري اللقب العلمي

 توسطادل العدد اللقب العلمي
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 ا دولية احملسوبة
 مدرس

 ومدرس مساعد 
223 4255621 4054255 

25566 
45632 

(2522( )065) 

 يوجد فرق دال
لصاحل  أستاذ واستاذ 

 أستاذ  مساعد
 واستاذ مساعد

411 44052222 40505454 

 
التدريسيُت من ذوي االلقاب العلمية األستاذ واالستاذ ر ىذه النتيجة اىل ويرى الباحث ان السبب يف ظهو 

مساعد اكثر تعاماًل مع رئيس القسم مبوجب مشاركتهم يف جلان القسم العلمية ورللس القسم فضاٍل عن تدريسهم وأشرافهم 
 على طلبة الدراسات العليا يف القسم.
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 االستنتاجات والتوصيات وادلقرتحات
 اجات :االستنت .4
مستوى صنع القرار االسًتاتيجي أعلى من الوسط لدى رؤساء أقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر  -

 التدريسيُت .
يوجد فرق ذو داللة احصائية تعزى دلتغَت اللقب العلمي ) مدرس ـــ مدرس مساعد /استاذ ــ استاذ مساعد ( يف  -

ليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت و لصاحل ، مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام ك
 استاذ ـــ استاذ مساعد.

 التوصيات : .2
العمل على تشجيع رؤساء األقسام العلمية وزايدة التواصل يف عملية صنع القرار االسًتاتيجي مع التدريسيُت من  -

 تنوعةمدرس مساعد( من خالل زجهم يف مهمات إدارية م -ذوي االلقاب العلمية )مدرس
 ادلقرتحات : .0

 إجراء دراسة حول صنع القرار االسًتاتيجي وعالقتو ابلرضا الوظيفي من وجهة نظر رؤساء االقسام. -
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 اوال : ادلصادر العربية :
، رسالة ماجستَت)غَت أثر التوجو االسرتاتيجي للمنظمات على صناعة القرارات، ( : 0228أبو صلم ، مَتان ) .2

 عة االفًتاضية السورية.منشورة( ، اجلام
 ، القاىرة .2، عامل الكتب ، الطبعة  قضااي إدارية معاصرة( : 0220أزتد ، حافظ فرج ) .0
 ، الدار العادلية للنشر والتوزيع ، اجليزة .2ط مهارات اإلدارة ادلدرسية والرتبوية ، ( : 0228أمَتة ، دمحم علي )  .0
، مركز وايد سَتفيس  الفكر ادلعاصر يف التنظيم واإلدارة: ( 0,,2بن عامر، سعيد و علي دمحم عبد الوىاب، ) .0

 ، القاىرة .0لالستشارات والتطوير اإلداري، الطبعة 
، دار اجليل، 2، ط أزمة التعليم العايل يف ا زائر والعامل العريب بني الضياع وأمل ادلستقبل(: 0222بوعشة ، دمحم ) .0

 بَتوت.
"  اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف الرتبية وعلم النفس( " 2,00س، زكراي ) البيايت ، عبد اجلبار توفيق و أثناسيو  .8

 ، اجلامعة ادلستنصرية ، مطبعة مؤسسة الثقافة ، بغداد .
أثر ممارسة االدارة ابلتجوال على فاعلية القرارات االسرتاتيجية: دراسة ميدانية ( : 0220جاب هللا، نسيمة ) .0

، رسالة ماجستَت )غَت منشورة(، كلية العلوم االقتصادية لعمومية بوالية بسكرةجملموعة من ادلؤسسات االقتصادية ا
 والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة دمحم خضَت، اجلزائر.

 ، مفاىيم ، وقضااي ، دار ادلعارف، القاىرة. علم االجتماع واإلدارة( : 2,80اجلوىري ، عبد اذلادي ) .8
شاركة يف صناعة القرار الًتبوي وآليات تفعيلها يف ادلؤسسات التعليمية " ( : " ادل,022جيتو، عبد احلق بُت خالد ) .,

 .0,0 -002،      08، العدد  ، اجمللة الرتبوية
عملية صنع القرار يف اإلدارة العامة الفلسطينية وعالقتها بكفاءة ادلوظفني ، ( : 0202اخلطيب، أريج أزتد ) .22

 فلسطُت. رسالة ماجستَت)غَت منشورة( ، جامعة اخلليل ،
 ، ايبال للعلوم السياحية والفندقية ، كلية التجارة ، جامعة عُت مشس.   مدخل اىل اإلدارة( : ,022دره ، عمر دمحم ) .22
 ، غزة ، فلسطُت. مناىج البحث العلمي ( : 0220دايب ، سهيل رزق )  .20
ري ادلدارس يف مدارس الريف ( : "العوامل ادلؤثرة يف صناعة القرار واختاذه لدي مدي,022الرفايعو ، عمر علي ) .20

 .880-820،     0، اجلزء  00، جامعة عُت مشس، العدد  رللة كلية الرتبيةاألردين" ، 
 ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، االردن. 2( : نظرية ادلنظمة ، ط0222السامل ، مؤيد سعيد) .20
استخدام ادلدخل ادلتدرج للقرار االسًتاتيجي " ، ( : " حاكمية اجلامعات من خالل 0220صديق ، سهَت شاكر )  .20

 . ,28 -200،      00، اجمللد  220، العدد  رللة العلوم االقتصادية واإلدارية
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أمهية الكفاايت يف تعزيز عملية صنع القرار لدى موظفي الفئة العليا يف ( : 0228صالح الدين، زتزة ضيف هللا ) .28
 دلوظفُت العام ، فلسطُت.، ديوان ااخلدمة ادلدنية يف فلسطني 

، الدار العربية ، 2(: السلوك اإلنساين يف اإلدارة الًتبوية ، ط 2,88طو احلاج، إلياس و خليل دمحم خليل احلاج ) .20
 عمان.

، : مناىج البحث يف العلوم االجتماعية األساسيات والتقنيات واألساليب (  0228عبد ادلؤمن ، علي معمر )  .28
 ، بنغازي ، ليبيا. ، دار الكتب الوطنية 2ط

اختاذ القرار وعالقتو بكل من فاعلية الذات وادلساندة ( : 0228العتييب ، بندر بن دمحم حسن الزايدي )  .,2
، رسالة ماجستَت)غَت منشورة( ، جامعة أم القرى، االجتماعية لدى عينة من ادلرشدين الطالبيني مبحافظة الطائف

 السعودية.
األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية ( : 0222عالم ، صالح الدين زلمود ) .02

 ، دار الفكر العريب ، القاىرة . 0، ط والرتبوية واالجتماعية ) البارامرتية والالابرامرتية(
 ،  دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان .2، طأسس اإلدارة ادلعاصرة( :0220عليان، رهي مصطفى ) .02
نظام ادلعلومات االدارية ودورىا يف صنع القرار االسرتاتيجي دراسة  ( :0220مفتاح )غميض ، صاحل أزتد  .00

جامعة موالان مالك ابراىيم االسالمية احلكومية ،  ، ،)رسالة ماجستَت(حالة ا امعة برواجيااي احلكومية ماالنج 
 كلية الدراسات العليا، رتهورية اندونيسيا.

، رسالة  دة على عملية اختاذ القرارات يف التنظيم الصناعي ا زائريأتثري القا( : 0220فريد ، بوطللة ) .00
 ماجستَت)غَت منشورة(، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية ، جامعة منتوري قسنطينة ، اجلزائر.

 مان.، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عاختاذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق(: 0228كنعان، نواف ) .00
،  0، الطبعة القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة ( : ۷۱۰۱كوافحة ، تيسَت مفلح ) .00

 دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن .
 ، ادلركز الدديقراطي العريبمنهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية ( : ,022لطاد، ليندة ، وأخرون ) .08

 للدراسات االسًتاتيجية والسياسية واالقتصادية ، برلُت ، أدلانيا .
( : " واقع ادلشاركة يف صناعة القرار لدى أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات اجلزائرية " 0220دمحم، رريب هللا ) .00

 . 82 – 00،      22، العدد 8، اجمللد  اجمللة العربية لضمان جودة التعليم ا امعي، 
"مهارات وآليـات صناعـة القرارات االسًتاتيجية دراسة وصفية حتليلية ( : 0202، ىند كرامة هللا )سلدوم  .08

-222،      ,، العدد  8، اجمللدرللة الدراسات التجارية ادلعاصرة " ، ابلتطبيق على اجلامعات السعودية

202. 
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 ، جامعة مؤتة ، األردن. كيةأساسيات القياس والتقومي يف العلوم السلو ( : 0220النبهان ، موسى )  .,0
،  اجمللة ا زائرية لالقتصاد و ادلالية( : "أمهية إدارة ادلعرفة يف صنع القرار االسًتاتيجي" ، 0220نذيرة، بوسهوة ) .02

 ، جامعة ادلدية، اجلزائر.280-,20،      0العدد 
،     22، العدد  0، اجمللديةدراسات تربو ( : "صناعة القرار الًتبوي" ، 0222النعيمي ، بلقيس عبد الوىاب ) .02

020-000. 
 ,،   02,8، العدد  جريدة الوقائع العراقية" ، 02( : " قانون رقم 2,88وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ) .00

 ، بغداد ، العراق .
 اثنياً : ادلصادر االجنبية :

1. Al-Mediej, Hafez Ibraheem (1997) : Decision making process in 

higher education institutions: the case of Saudi Arabia, PhD thesis 

(Unpublished), Middlesex University. 

2. Anastasi, Anne (1976) : Psychology testing , E4, the Macmillan 

Company,  New York . 

3. Cronbach, L.J. (1964) : Essentials of psychology testing, Harper 

brothers ,  New York. 

4. Mintzberg, Henry and Westley, Frances (2001) : Decision Making: 

It's Not What You Think , PRO Quest, Cambridge,V42, E3,  pp. 89-

93. 
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