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 2030معوقات تمكين املرأة والتحديات املستقبلية في  أجندة 

ا  جامعة البصرة أنموذج 
 

1ندوه هالل جودةأ.د.  2عباس عبد الزهرة احلسني.م.د.    

 :مقدمة

العايل يف اجلامعات االسرتالية والنيوزلندية اشار جريالد حول دراسة دور املرأة يف التعليم 

جل  االرتقاء  باملرأة  القيادية ، ويتجىل النمط ألانه رغم السياسات التي توضع  ووجدت

القيادي يف درجة املشاركة مع املرؤوسني يف وضع االهداف  وأساليب العمل من حيث درجة 

جامعة البرصة رشعت يف تطبيق ها مع مرؤوسيه .وبام ان لمعالسلطة أو احلرية التي يست

اهلدف  :اهداف اجندة  التنمية املستدامة فقد اخذت عىل عاتقها حتقيق االهداف ومنها

يف اجلامعة مع وجود بعض االسئلة التي  اناث مجيع  إللاخلامس والعارش وتم حتديد استبيان 

لتحليل البيانات  REDcap ل معالتمكني يف اجلامعة وقد است  تشري اىل راي الذكور يف مفهوم

 يف االستبيان 

 مشكلة البحث:

تتبلور مشكلة الدراسة ، ان املشاركة النسائية يف املراكز القيادية كانت ضعيفة وهذا خيالف 

 مبدا تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف اجلامعات

تواجه اهداف التمكني الكثري من املعوقات التي تواجه القيادة النسوية يف  أسئلة البحث:

الرغم من وجود بعض الترشيعات والقوانني التي تكون لصالح متكني عىل ة البرصة جامع

املرأة يف اجلامعة ، ورغم اعتامد اجلامعة عىل اهداف التنمية املستدامة اال ان هناك بعض 

 التحديات التي تستدعي االهتامم هبا .

 أهداف البحث:

كلت جمموعة من األهداف والغايات بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تش

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

                                                 
عضوا يف جلنة التصنيفات  2020-2016ورئيس قسم    2007-2011 مقرر قسم، قسم االقتصاد، كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة البرصة 1

حاضنة الدولية  مشارك يف كتابة التقرير الطوعي ملحافظة البرصة االول والثاين ، عضو يف جلنة برنامج التوامة مع مجهورية سلوفينيا إلقامة  

 .عدة كتب وابحاث منشورةهلا االعامل يف البرصة 
، زمالة كلية 2012، عضوية كلية اجلراحني امللكية كالسكو 2007، شهادة البورد العراقي بجراحة األطفال كلية الطب جامعة البرصة 2

طب جامعة البرصة ، أستاذ مساعد بفرع اجلراحة بكلية الطب جامعة البرصة، مسؤول خمترب املهارات الرسيرية بكلية ال2019اجلراحني االمريكية 

، رئيس القسم الفني يف مستشفى البرصة 2020-2018،جراح استشاري يف مستشفى البرصة التخصيص لألطفال، رئيس قسم جراحة األطفال 

 حلد االن. 2020منذ  التخصيص لألطفال



 
ا 2030معوقات تمكين املرأة والتحديات املستقبلية في  أجندة    2022 جامعة البصرة أنموذج 

  

 

2   
 

دراسة واقع التمكني يف جامعة البرصة يف ضوء -2 2030حتليل واقع التمكني يف اجندة -1

 2030اجندة 

 قات التي التزال تقف عائقا امام متكني املرأة يف تويل املراكز القيادية يف جامعة البرصةاملعو-3

 أمهية البحث:

تكمن امهية الدراسة يف تناول متكني املرأة والدور القيادي هلا يف اجلامعة وبشكل خاص 

 جامعة البرصة 

  منهج البحث:

االعتامد عىل املنهج االستقرائي والريايض ممثال بتحليل استامرة االستبيان التي وزعت عىل 

مع عرض الدراسات السابقة  REDcapج برنام لعاميف اجلامعة باست ااملالكات النسائية مجيع  

 حول ذلك 

متكني املرأة ، احلد من اوجه املساواة ، القيادات النسوية ، النوع  الكلامت املفتاحية:

 االجتامعي ،معوقات التمكني
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Obstacles to Empowering Women and Future Challenges in the 2030 

Agenda: University of Basra as a Model 

 

Prof.dr. Nadwah Hilal Joudah    Dr.Abbas Abdulzahra  

 

Abstract:       

The greatest interest in the economic role of women appeared in the Nairobi 

Conference in 1985, then the Johannesburg Conference on Sustainable 

Development in 1992 and the Women’s Conference in Beijing in 1995, and 

finally the declaration of the Millennium Development Goals, which 

included empowering women in the sustainable development agenda, which 

was launched in 2015. The leadership style is manifested in the degree of 

participation with subordinates in setting goals and working methods in 

terms of the degree of authority or freedom that he uses with his 

subordinates, Since the University of Basra has embarked on implementing 

the goals of the sustainable development agenda, it has taken upon itself to 

achieve the goals, including the fifth and tenth, and a questionnaire was 

identified for all females at the university with some questions that indicate 

the opinion of males on the concept of REDcap empowerment in the 

university. The data analysis program was used in the questionnaire through 

the program. 

 

Keywords: Empowering women, reducing inequality, women leaders, 

gender, empowerment obstacles 

 

 

 
 



 

 ألاداء الريادي على وفق املهارات الرقمية 
 دراسة حالة في عينة القنوات الفضائية

 
1ا.د. فضيلة سلامن داود  

 مقدمة:

ىل اجلمهور ولكي تتنافس إا يف توصيل الرسالة اإلعالمية جد   تعد املهارات الرقمية مهمة  

هتتم يف الرقمنه  ن  أاملنظامت اإلعالمية لتحقيق النجاح والديمومة يف سوق العمل ـ البد 

ىل معرفة حجم الفجوة إذ هيدف البحث إوالتكنولوجيا والتقنيات اإلعالمية اجلديدة، 

مقابلة  ذا تم  إعالم الرقمي يف عينة من القنوات الفضائية جمتمع البحث للمهارات الرقمية لإل

مع البيانات واملعلومات وتفريغها يف قائمة جل من املسؤولني يف القنوات الفضائية املحلية عدد  

 للبحث. رئيسة   الفحص كأداة  

 مشكلة البحث:

دراك القيادات العليا يف القنوات الفضائية للتطورات يف إتركز مشكلة البحث يف ضعف 

 ن  أ)) هل يمكن  :يتت صياغة املشكلة بالسؤال اآلعالم ؟ وقد ت  املهارات الرقمية يف اإل

 أتساعد املهارات الرقمية القيادات العليا يف 
 
 .للقنوات الفضائية(( ريادي   داء

 أسئلة البحث:

حجم الفجوة بني الواقع احلقيقي واملخطط للمهارات الرقمية ) املهارات التشغيلية،  ما

 .املعلوماتية، مهارات اهلاتف النقال(املهارات اإلبداعية، املهارات 

 أهداف البحث:

عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات  بناء  

  -تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أالتي يمكن 

 تسليط الضوء عىل ابعاد املهارات الرقمية ودورها يف حتقيق أداء ريادي. -1

 الفجوة لكل بعد من ابعاد املهارات الرقمية؟معرفة حجم  -2

 معرفة دور اسرتاتيجية املهارات الرقمية يف األداء الريادي؟ -3

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف توجيه اهتامم املسؤولني يف املؤسسات اإلعالمية واالتصاالت 

 فضال  عن العمل والقنوات الفضائية عىل دور املهارات الرقمية يف تعزيز األداء الريادي يف

                                                 
، تعمل االسرتاتيجية مركز ابابيل للدراسات مدير نائب ،تصادكلية اإلدارة واالق ،جامعة بغداد تدريسية يف 1

 بحث منشور يف جمالت عربية وعاملية 99اكثر من  اإدارة االعامل يف كلية اإلدارة واالقتصاد لدهيحاليا يف قسم 

 .رسالة واطروحة 66عىل اكثر من  رصينة ومرشفة
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تسهم يف حتقيق  ن  أمساعدة عينة البحث يف معرفة ابعاد املهارات الرقيمة وكيف يمكن 

 أهدافهم واهداف عينة البحث .

 منهج البحث:

املقابالت الشخصية التي تضيف رصانة  فضال  عنمنهج دراسة حالة يف البحث  عاملتم است

 ومعلومة ادق يف مجع املعلومات والبيانات.

 .الفضائية اعالم رقمي، أداء ريادي، القنواتمهارات رقمية، الكلامت املفتاحية:  

  



 
 2022 ألاداء الريادي على وفق املهارات الرقمية  دراسة حالة في عينة القنوات الفضائية 
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A case study in a sample of satellite channels 

 
Prof.Dr.Fadheelah Salman Dawood 

 

Abstract  

     Digital skills are very important in communicating the media message to 

the public, and for media organizations to compete to achieve success and 

sustainability in the labor market, they must be interested in digitization, 

technology and new media technologies, as the research aims to know the 

size of the gap in digital skills for digital media in a sample of satellite 

channels. Thus, a number of officials in the local satellite channels were 

interviewed for the purpose of collecting data and information and unloading 

them in the checklist as a main tool for research.  

 

Keywords: digital skills, digital media, Entrepreneurial performance, 

satellite channels. 
 



 

 
 :دور الارتجال التسويقي في تحقيق التميز التسويقي

 (دراسة ميدانية في عينة من الشركات الدوائية ألاهلية(

 

1أ.م.د. عبداهلل حممود عبداهلل  الباحث: حممد جاسم حممد                              

 مقدمة:

ه أسلوبا  منامزا  وفريدا  من نوعه ، يتبن اه  تلجأ الرشكات بعامة ، إىل االرجتال التسويقي ؛ عىل عد 

مديرو املنظامت ، وتتم بوساطته زيادة مقدرة تلك املنظامت عىل إجياد حلول  إبداعية  ملا يستجد 

 إجياد قرارات  من إشكاليات فجائية تقف يف طريقها ، مل يكن من املتوقع حدوثها ، وتعمل عىل

ل تلك اإلشكاليات إىل فرص  يمكن أن تكون مصدرا  الزدياد  أرباح  املنظامت وزيادة  و  ُت 

 متيزها. 

 مشكلة البحث:

ن التميز التسويقي يف ع - إطار البيئة الرسيعة التطور والتعقيد يف -تبحث املنظامت مجيعها     

ملزيج التسويقي الذي تعتمده تلك املنظامت أنشطتها التسويقية ، ويظهر هذا التميز بوساطة ا

، يف سبيل تقديم قيمة متفوقة لزبائنها ، ومن ثم تنعكس تلك القيمة عىل الرشكة بوساطة 

األرباح ، فضال  عن إيراداهتا األخرى ، التي متكنها من أن تتوسع وتستثمر إمكاناهتا يف 

اتباع األساليب التقليدية يف مواجهة األنشطة املتعددة ذات العالقة بطبيعة عملها , غري أن  

املواقف واملشكالت التسويقية النامجة عن التغريات البيئية والتطورات الرسيعة يف أذواق 

الزبائن ؛ نتيجة االنفتاح عىل العامل وازدياد معرفة الزبون ووعيه ؛  جعل هذه األساليب ال 

ن تطورات فجائية ، وهذا ما يتطلب تناسب ما تشهده بيئة هذه املنظامت ، وال ما حييط هبا م

اعتامد هنج  جديد  يتوافق ورسعة تلك املتغريات ، ومن ث م  االستجابة هلا بأرسع وقت ممكن ، 

يف سبيل احليلولة دون انتقال الفرص إىل منافسيها بوساطة االرجتال التسويقي الذي يتبناه 

رات والقدرات التي يتملكها رجال القائمون عىل األنشطة التسويقية ، وهذا يتوقف عىل املها

التسويق ؛ فضال  عن رسعة البدهية واخلربة التي تكفي ؛ الختاذ قرارات تالؤم املنظمة ومتكنها 

 من التكي ف والتأقلم  مع الوضع البيئي اجلديد الذي يؤثر يف عمل املنظمة وحيكمه . 

 أسئلة البحث:

 الرجتال التسويقي يف ُتقيق التميز التسويقي؟هل تدرك املنظامت عي نة البحث ، أمهية دور ا   

                                                 
سويق يف دكتوراه إدارة األعامل من جامعة املوصل ، ومعاون عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة سامراء ، أستاذ الدراسات العليا إلدارة الت 1

 رسالة  وأ طروحة دكتوراه . 15ما يزيد عىل وأرشف عىل ، بحثا  منشورا  يف جمالت  عراقية  وعربية  وعاملية   20جامعة تكريت ، لديه ما يزيد عىل 



 
 2022 نة من الشركات الدوائية ألاهليةدراسة ميدانية في عي دور الارتجال التسويقي في تحقيق التميز التسويقي: 
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 أهداف البحث:

بناء  عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته التي سبقت ؛ تشكلت جمموعة من األهداف    

  -والغايات التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

    ، التعرف إىل مساعي الرشكات عينة البحث يف تدعيم االرجتال التسويقي لدى العاملني

 ومدى إدراك العاملني لذلك.

    ُتديد مستوى إدراك العاملني لطبيعة التميز التسويقي يف أنشطة الرشكات عينة البحث

 بوساطة مزجيها املقدم لزبائنها.

   تع به األفراد من عينة البحث من االرجتال ُتديد مستوى العالقة واألثر بني ما يتم

 التسويقي، بام يسهم يف ُتقيق التميز التسويقي يف الرشكة عينة البحث.

    التعرف إىل التباين .يف أبعاد االرجتال التسويقي يف ُتقيق التميز التسويقي يف الرشكات عينة

 البحث .

 أمهية البحث:

يث  ومهم  يف جمال الفكر اإلداري ، وبخاصة   يف العمل عىل تسليط الضوء عىل مفهوم  حد    

جمال إدارة التسويق ؛ أال وهو االرجتال التسويقي ، وتبيان االرجتال التسويقي وتوضيح أبعاده 

ودوره يف ُتقيق التميز التسويقي يف الرشكات عينة البحث ، والوقوف عىل أمهية االرجتال 

آني ة  وجديدة  ؛ تالؤم ما حييط بالرشكات من التسويقي للرشكات بوساطة إجياده قرارات  

 بيئي ة  تؤدي إىل ُتقيق التميز التسويقي الذي يصب يف ُتقيق أهداف تلك الرشكات. 
 متغريات 

 منهج البحث:

اعتمد الباحث يف دراسته هذه ، املنهج الوصفي التحلييل يف مجع البيانات وُتليلها ؛  يف سبيل  

، واعتمد أيضا  يف مجع البيانات ما توفر من أدبيات  وكتب  إمتام اجلانب النظري للبحث 

وأبحاث متنوعة ومتعددة ، أما اجلانب امليداين فقد اعتمد االستبانة أداة  رئيسة  يف مجع البيانات 

، وتم  مراعاة الدق ة والوضوح فيها، وجرى استعامل مقياس )ليكرات( اخلاميس ، بمدى 

 ( .1-5استجابة مقدارها )

.الدوائية -التسويقي -التميز -التسويقي -االرجتال ت املفتاحية:الكلام
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The Role of Marketing Improvisation in Achieving Marketing 

Excellence 

A field study in a sample of private pharmaceutical companies 

 

Assis. P. Dr. Abdullah Mahmoud Abdullah1 

 Muhammad Jassim Muhammad2 

Abstract:  
The study aimed at identifying the contribution of marketing improvement 

in achieving marketing excellence, by identifying the nature of the link and 

impact and contrast between the variables of the study. The analytical 

descriptive approach was adopted in data analysis, and the study community 

is represented by leaders working in civil pharmaceutical companies. The 

study has reached a set of results, most notably: a significant relationship 

between and a significant impact on marketing improvisation and marketing 

excellence in corporate corporations. Based on the results, the study 

proposes the need for improving decision-making for an ongoing marketing 

excellence, which helps the company to skip all emergency crises and 

problems that can be faced and work to create a kind of excellence and 

continuous excellence at the level of activities Marketing.  

 

Keywords: marketing improvement, marketing excellence. 

 
 

 



 

ّالتدقيق جودة على وانعكاسها IFRS تطبيق ظّلّ في ملدقق املهنية املعرفة

 املدققين من عينة راءلّل طالعيةتاس دراسة

1 ستقالل مجعة وجرا أ.م.د. 2سلوان حافظ محيد أ.م.د.   

 مقدمة:

 الدولية املايل االبالغ معايري تطبيق تتطلبها التي واملتطلبات لياتاآل ىلع البحث فكرة تركز

IFRS  هليإ تسند الذي العام االطار فهمو املعايري تطبيق جراءاتإ يف املهنية املعرفة ىلإ واحلاجة 

 التي احلديثة املتطلبات ظل   يف املدققني ومهارات قدرات تطوير ىلإ احلاجة ومدى، املعايري

 قطاع خصوباأل االقتصادية القطاعات بعض يف العراقية البيئة يف الزام  إ تطبيقها اصبح

 ومهاراته قدراته تطوير ىلإ املدقق وحاجة التدقيق عملية عىل ينعكس ذلك كل  ، املصارف

 .احلديثة املستجدات وفقعىل  وتدريبهم املدققني دعم يف املحلية املهنية املنظامت ودور العلمية

 البحث:مشكلة 

 والعراق العامل دول اغلب يف اليوم والتوجه التدقيق جمال يف املهنية التطورات مواكبة لغرض

 الكامل الفهم املدققني من يتطلب, IFRS الدولية املايل االبالغ معايري تطبيق نحو خاص   بشكل  

 من ويستوجب  The Structure of Principle Based Standard بــ يعرف الذي العام هاطارإل

 انجاز من يمكن الفهم هذا لكون املعايري تطبيق لياتآل والعملية العلمية املعرفة املدققني

 : االتية التساؤالتب املشكلة طرح يمكن لذا عالية   بجودة   التدقيقي العمل

   IFRS تطبيق ومتطلبات االليات فهم املدققني عىل بوجيت هل-1

 تطبيق متطلبات مع مءيتال بشكل   احلالية عمله اجراءات تطوير املدقق عىل نبغيي هل-2

IFRS  التدقيق جودة لتحسني. 

 وتقديم املدققني مهارات تطوير يف اجيايب دور املحلية املهنية املنظامت من يتطلب هل-3

 .التدقيق جودة وضامن لتحسني اجلديد التحوالت تتطلبها التي االرشادات

 :هداف البحثأ

 ىل :عىل التعرف إيسعى البحث 

ساس العام الذي تبنى األو IFRSبالغ املايل الدولية ىل متطلبات تطبيق معايري اإلعالتعرف  -1

  .عليه

                                                 
حاصلة عىل العديد من كتب الشكر العراق،  -اجلامعة املستنرصية -دارة واالقتصادكلية اإل ،قسم املحاسبة  تعمل حالي ا يف. 1

، يف الكلية وخارجهامشاركة يف العديد من اللجان ، من السنوات دارة واالقتصاد لعدد  سابات يف كلية اإلاحلمديرة ، والتقدير

 . قسم املحاسبة حاليا، دراسات العلياال ةمقرر
 العراق. -قسم املحاسبة–دارة واالقتصاد كلية اإل–اجلامعة املستنرصية  .2
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املايل  غبالالتعرف عىل توجهات املدققني ومعرفتهم العملية يف تقبل تطبيق معايري اإل -2

 . IFRSالدولية 

ت املدققني واالرشادات املقدمة التعرف عىل دور املنظامت املهنية املحلية يف تطوير مهارا -3

  .من قبلها لدعم املهنة

 .IFRSالتعرف عىل متطلبات جودة التدقيق وعالقتها بمتطلبات  -4

 ا: فرضية البحثثالث  

  :يستند البحث اىل ثالث فرضيات

 . IFRSتوجد عالقة طردية بني املعرفة املهنية للمدققني ومتطلبات معايري تطبيق  ال -1

 . IFESجراءات عمل املدقق ومتطلبات تطبيق إتوجد عالقة بني تطوير  ال -2

للمنظامت املهنية املحلية يف تطوير مهارات املدققني وتقديم   اجيايب   يوجد دور   ال -3

 ن جودة التدقيق حيس   رشادات اخلاصة بمتطلبات التحوالت املهنية اجلديدة بشكل  اإل

 مهية البحث أ :ارابع  

بالغ املايل الدولية سواء كان من التوجهات والتأكيد عىل تطبيق معايري اإل مهية البحثأتربز 

 عنفضال ، بة التطورات واملستجدات املهنيةىل مواكإوحاجة املدققني  ،احملي   أما ذلك عاملي  

رشكات ومكاتب التدقيق املحلية  لزاما عىلإالتوجه املحيل لتطبيق تلك املعايري الذي اصبح 

ب االخر الذي يقع عىل نما اجلاأ هذا من جانب  ساس العام لتطبيق املعايري واأل لياتفهم اآل

وفق املتطلبات احلديثة التي حتقق عملية االلتزام عىل كيفية صياغة عملية التدقيق فهو املدقق 

 يضمن جودة التدقيق. بمعايري التدقيق وبشكل  

 منهج البحث:

 ،ستبانة التي تتضمن ثالثة حماورااليف ستعتمد الباحثتان يف البحث عىل اجلانب العميل 

جراءات التدقيق إيتضمن املحور االول املؤهالت االكاديمية واخلربة العملية التي يتطلبها 

ق من تطبياللجوانب العلمية والعملية ملتطلبات دراك والفهم ليتضمن اإلفما املحور الثاين أ

مدقق ومتطلبات لبني املعرفة املهنية ل ماخري كيفية العالقة ح املحور األيوض   يف حنياملدققني 

 .عالية   ومسامهة ذلك يف حتقيق جودة تدقيق    IFRSالتطبيق 

  :البحث نةوعي   جمتمع

كافة  العاملني احلسابات ومراقبي القانونيني املحاسبني من الدراسة وعينة جمتمع تكوني

 القانونيني للمحاسبني العراقية اجلمعية عن الصادرة النرشة بموجب 215 عددهم والبالغ

( 1) اجلدول يف موضح كام ثامبستون ستيفن معادلة من العينة حجم حتديد وتم   2021 للعام

( 164)  االستبانة مستجيبي عدد وبلغ استبانة( 175) املوزعة االستبانات عدد وبلغ
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 يف الدقة لعدم ؛استبانة( 14) استبعادو(   152) اعتامد تم   والتحليل البحث غراضألو

  البحث عينة يشكلون الذين فراداأل اختيار يف العشوائية الطريقة تلمواستع جابةاإل

                 .البحث وعينة جمتمع تفاصيل يوضح( 2) واجلدول

 (1جدول )

 معادلة ستفني تامبسون

N = N*P (1-P) [[N-1*(q2 /Z2)] + P(1-P)]N
N
Z 
Q

 P

 (2)واجلدول 

 وفق املعادلة اعالهعىل يوضح حجم املجتمع والعينة 

   

   

 ة لمحصائية املستعساليب اإلاأل

والتوزيعات التكرارية الوسط احلسايب واالنحراف املعياري حصائية الوصفية )االساليب اإل

جابة عن لإل وقد تم وضع معيار  للحصول عىل  النتائج  SSPSوالنسب املئوية( باعتامد  برنامج 

 ( يوضح ذلك 3واجلدول ) جابة،االسئلة يسرتشد به املستجيب عند تعبئة اإل

 (3جدول )

 جابة املعتمدمعيار اإل

 Likert Five Pointبعاد اخلمسة )وفق مقياس ليكرت ذي األعىل تنظيم االستبانة   وقد تم  

Scale  جابة اإلما أ( واعتمد املقياس يف اختبار فرضيات البحث 5-1وزان من )أعطاء إ ( وتم

  . Google forms نامذجن االستبانة فبع

 مصادر مجع البيانات واملعلومات 
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ذات الصلة  سابقة   نظرية   دراسات  ا للكرتوني  إا وا مكتبي  تشمل مسح   :مصادر اجلانب النظري

بحات واملقاالت والنرشات الصادرة من اجلهات املهنية الدولية بموضوع البحث من األ

  .والكتب ذات العالقة بموضع البحث

تصميم استبانة وتوزيعها عىل عينة البحث هبدف جتميع البيانات  :مصادر اجلانب العميل

  .راء الفئة املشمولةآاملتعلقة ب

 .التدقيق جودة–التدقيق-املنظامت املهنية IFRS-املدققمهنية لكلامت املفتاحية:ا

 

The Professional Knowledge of an Auditor under Application IFRS 

and Reflection to the Quality Audit 

 
Assis Prof Dr. Istiqlal  Jumaah Wajar   Assis Prof Dr.SALOWAN HAFADH HAMED 

 

 

Abstract 

The research aims to find out the relationship between the components of 

professional knowledge, which include the academic qualifications 

approved by the International Financial Reporting Standard (IFRS) in 

accordance with the structure, principles and standards approved by 

Structure of Principle Based. In order to achieve the objectives of the 

research, the two researchers will adopt the practical aspect of the 

questionnaire, which includes three axes, the first axis includes academic 

qualifications and practical experience required by audit procedures, while 

the second axis includes awareness and understanding of the scientific and 

practical aspects of application requirements by auditors, while the last axis 

explains how the relationship. Between the professional knowledge of the 

auditor and the requirements of the IFRS application, and its contribution to 

achieving a high quality of auditing. The two researchers reached several 

conclusions, the most important of which are knowledge and vocational 

training, as well as the role of professional organizations and their interest 

in the modern global trends in the fields of accounting and auditing, and 

adapting them to suit the Iraqi environment requires auditors to realize this 

.It is reflected in improving audit quality elements in local auditing offices 

and companies, and achieving global compatibility for the profession. 

Keywords: IFRS, global, quality, knowledge, elements 
 
 



 

 العالقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي

 القطاعي في العراق
 

1أ.م.د. أمحد صدام عبد الصاحب  

 

 مقدمة: مقدمة: 

صديرا دال    يف يركز البحث يف حتليل العالقة بني التجارة اخلارجية العراقية استتتتاادا ديصتتتديرا دال    يف  ستاادا دي يركز البحث يف حتليل العالقة بني التجارة اخلارجية العراقية ا

،ت   أ ر القطاعات االقتصتتادية الرسي،تتةز الزراعةز الصتت اعة داخلدمات مق اال  قياى م،تتت   أ ر  ص اعة داخلدمات مق اال  قياى م ،ةز الزراعةز ال صادية الرسي القطاعات االقت

الصادرات داالستاادات دددرمها يف حتفيز م،ت   ال    القطاعي انطالقا مق ددر التجارة الصادرات داالستاادات دددرمها يف حتفيز م،ت   ال    القطاعي انطالقا مق ددر التجارة 

اال عق  ادلة حتليل زيادة م،تتتت   الدال الق مي مق اال  التصتتتتديرز حماتتتال عق  ادلة حتليل   اخلارجية يفاخلارجية يف صديرز حم ،ت   الدال الق مي مق اال  الت زيادة م

ال،ياسة االقتصادية للعراق مق اال  قياى ا ر االستاادات يف ال    االقتصادي اذا ما يم ال،ياسة االقتصادية للعراق مق اال  قياى ا ر االستاادات يف ال    االقتصادي اذا ما يم 

ساملية م ها يك ن الداعم األساى للت  ية يف  سيام الرأ ،لعية ال  ،ليم بان االستاادات ال ساملية م ها يك ن الداعم األساى للت  ية يف الت سيام الرأ ،لعية ال  ،ليم بان االستاادات ال الت

صاد مق اال  داال االقتصتتاد مق اال   ،لعي ديلبية متطلبات االنتاح ازح  يعزيز م،تتت   ازوزدن ال،تتلعي ديلبية متطلبات االنتاح ازح  داال االقت ،ت   ازوزدن ال يعزيز م

مق خمتلف ال،لع داز اد االدليةز اخلام دال سيطة التي يتطلبها ازشاريع االقتصادية ازوتلفة. مق خمتلف ال،لع داز اد االدليةز اخلام دال سيطة التي يتطلبها ازشاريع االقتصادية ازوتلفة. 

مد  استتتت ال   يل ددر ا يف  ية حمي كق حتل قة مق الصتتتتادرات ال فط ما االيرادات ازتحق ست ال  أ مد  ا يل ددر ا يف  ية حمي كق حتل صادرات ال فط قة مق ال ما االيرادات ازتحق أ

شاريع داع ة لالالفاسض ازتحقق يف مشتتتاريع داع ة لال سيتم االعتامد يف حتليل أ ر ذل  مق قتصتتتادز د  ا ستتتيتم االعتامد يف حتليل أ ر ذل  مق الفاسض ازتحقق يف م صادز د  ا  قت

،ت   ال    ا قيقي اال  حتليل نتيجة اجلانب الك ي حماتتتال عق البيانات از ج دة دم،تتتت   ال    ا قيقي  اال عق البيانات از ج دة دم اال  حتليل نتيجة اجلانب الك ي حم

 . . 02010201اىل اىل   02120212ازتحقق اال  مدة الدراسة از تدة مق ازتحقق اال  مدة الدراسة از تدة مق 

 مشكلة البحث: 

ي سد الصتتتتادرات ال فطية دي حمر از ارد االقتصتتتتاد فاع ع ا صاديعىل الرغم مق اري صادرات ال فطية دي حمر از ارد االقت سد ال فاع ع ا يًاز اال ان عىل الرغم مق اري يًاز اال ان ة  ل ة  ل

 االقتصاد العراقي ما زا  يعاين مق مشكلة االاتال  اهليك . االقتصاد العراقي ما زا  يعاين مق مشكلة االاتال  اهليك . 

 أسئلة البحث:

 ما    أ ر االستاادات ال،لعية يف ن   االقتصاد  ليا؟ ما    أ ر االستاادات ال،لعية يف ن   االقتصاد  ليا؟  .1

 ل   اك عالقة بني ايرادات الصادرات دم،ت   ن   قطاعات الزراعة دالص اعة  ل   اك عالقة بني ايرادات الصادرات دم،ت   ن   قطاعات الزراعة دالص اعة  .2

 داخلدمات؟ داخلدمات؟ 

                                                 
سابقا كأستاذ   1 سابقا كأستاذ يدرييس يف كلية االدارة داالقتصاد يف جامعة البرصة يش ل حاليا م صب معادن الع يد للشؤدن العل ية. ع ل  يدرييس يف كلية االدارة داالقتصاد يف جامعة البرصة يش ل حاليا م صب معادن الع يد للشؤدن العل ية. ع ل 

. له العديد مق البح ث از ش رة يف ازجالت الددلية داالقلي ية دازحلية. . له العديد مق البح ث از ش رة يف ازجالت الددلية داالقلي ية دازحلية. 02120212--  02120212م،اعد يف جامعة نزد ز سلط ة ُعامن م،اعد يف جامعة نزد ز سلط ة ُعامن 

اال عق يف مؤمترات ددلية عقدت يف ماليزيا د  ن  ك ن  ديايالند دقطر ديركيا دازانياز حماتتتال عق القى العديد مق االدراق البحثية القى العديد مق االدراق البحثية  يف مؤمترات ددلية عقدت يف ماليزيا د  ن  ك ن  ديايالند دقطر ديركيا دازانياز حم

 ازؤمترات ازحلية دال ددات داال العراق.  ازؤمترات ازحلية دال ددات داال العراق.  
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 أ داف البحث: 

 قياى دحتليل أ ر االستاادات يف قطاعي الزراعة دالص اعة.  قياى دحتليل أ ر االستاادات يف قطاعي الزراعة دالص اعة.   .1

 استقراء دحتليل ددر ال،ياسة االقتصادية العراقية يف الت  يع االقتصادي. استقراء دحتليل ددر ال،ياسة االقتصادية العراقية يف الت  يع االقتصادي.  .2

ست ال  االيرادات ال فطية ازتحققة يف  .3 صادي ا ك مي يف كيفية ا ست ال  االيرادات ال فطية ازتحققة يف يقييم االداء االقت صادي ا ك مي يف كيفية ا يقييم االداء االقت

 حتفيز قطاعات الزراعة دالص اعة داخلدمات. حتفيز قطاعات الزراعة دالص اعة داخلدمات. 

 ث:أمهية البح

صادية يت ثل أمهية البحث يف حتليل ددر االيرادات ال فطية يف مد  يفعيل القطاعات االقتصتتتادية   يت ثل أمهية البحث يف حتليل ددر االيرادات ال فطية يف مد  يفعيل القطاعات االقت

 االار  دالق القي ة ازااحمة.االار  دالق القي ة ازااحمة.

 م هج البحث:

 لل ت اات التالية:   Granger يعت د البحث بشكل أساى عىل ااتبار سببية 

Ex:  )الصادرات ال فطية )ددالر 

Im: )االستيرادات ال،لعية )ددالر 

Ag: )م،امهة القطاع الزراعي يف ال ايج ازح  االمجايل )ددالر 

In: )م،امهة القطاع الص اعي يف ال ايج ازح  االمجايل )ددالر 

Se:  )م،امهة قطاع اخلدمات يف ال ايج ازح  االمجايل )ددالر 

 

 ديعت د عىل العالقات الدالية التالية:
Ag = f ( Ex, Im, In, Se) .  (1) 
In = f ( Ex, Im, Ag, Se) .  (2) 
Se = f ( Ex, Im, Ag, In) .. (3) 

الصادرات ال فطيةز ال    االقتصاديز االستاادات ال،لعيةز سببية  الكلامت ازفتاحية:

 جرانجر

  

im:الاستيرادات
im:الاستيرادات
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The Relationship between Foreign Trade and Sectorial Economic 

Growth in Iraq 
 

Dr. Ahmed Saddam1                                

 

Abstract  

This paper aims to investigate the relationship between oil export, 

commodity imports and other major sectors such as agricultural, industrial 

and service sectors over during the time span from 2010 to 2021. For this 

purpose, the Granger causal relationship will be used in order to find out the 

magnitude of the variables examined. The expected results will depict an 

assessment to the public economic policy. Thus, this paper tries to 

extrapolate to what extent the oil revenues can be circulated to activate the 

local economic sectors and enhance level of economic diversification in Iraq 

as an announced policy during the studied period. 

Keywords: Oil export, commodity import, Economic growth, Granger 

causality  
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 سهامة في تطوير دور القطاع املالي في التنمية إ
 الاقتصادية للعراق

 
1أ. م. د. نوفل قاسم عيل  

 مقدمة:

اجلانب املادي، يف أم اجلانب النقدي يف تتناول هذه الورقة دور القطاع املايل العراقي، سواء 

ة للسلطة الترشيعية والسياسات النقدية املحلية يف ة الرئيسأاهليوالتنمية االقتصادية للبلد. 

 يف العراق. CB العراق هي البنك املركزي

 مشكلة البحث:

من تنمية املوارد االقتصادية وتفعيل دورها  انخفض يف كل   دور املرصف املركزي الرئيس" ن  إ

ساسية لطبيعة البالد الفشل كان بسبب جتاهل أحد اجلوانب األ ن  إقتصادية، ويف التنمية اال

 إسالمي كمجتمع  

  أسئلة البحث:

 مهها:أسئلة  من األيثري البحث جمموعة  

 األخصوب االقتصادية؟ التنمية يف دوره حتفز سياسة تبني الرسمي املايل القطاع عىل يتعذر هل

 املالية القروض بتقديم املزارعني الزراعية التنمية قطاع ويف لألفراد السكني نشاءاإل قطاع يف

 الريعية؟ املوارد يف وفرة   ذي لبلد   الفائدة، سعر من املعفاة جلاأل قصرية

 هداف البحث:أ

ا يف السياسات املالية يف العراق بغية تنشيط دور القطاع املايل يف سابق   غري مطروقة   لية  آاقرتاح 

 التنمية االقتصادية.  

 هداف:تسهم يف توضيح هذه األ ن  أوالغايات التي يمكن 

يف تنمية املوارد االقتصادية ويف تفعيل دورها يف التنمية  دور املرصف املركزي الرئيس ن  أهل 

تدنى معه االقتصاد يف معظم القطاعات االقتصادية االنتاجية  االقتصادية قد هبط بشكل  

من  ذلك  اهلبوط هو شكل   ن  أومعها قطاع التشييد السكني للطبقة الفقرية يف املجتمع. و

 شكال الفشل يف السياسات االقتصادية؟أ

  

                                                 
 كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل. مدير مركز الدراسات اإلقليمية ، جامعة املوصل.أستاذ مساعد، قسم االقتصاد.  1
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 مهية البحث:أ

من تنمية املوارد االقتصادية ويف تفعيل  دور املرصف املركزي الرئيس قد انخفض يف كل  

حد اجلوانب األساسية لطبيعة أالفشل كان بسبب جتاهل  ن  أدورها يف التنمية االقتصادية، و

 .إسالمي البالد كمجتمع  

 منهج البحث:

 : يف البحث يف املعتمد املنهج الدراسة تستعرض

 العراقي املايل االقتصاد استعراض. 1

 والقرار والتنمية صالحاتاإل موضوع ويتناول اإلسالمية الصريفة أحكام مراجعة. 2

 واملحلية، الربملانية املجالس عىل املالية االتفاقات يف األخصوب املايل، القطاع دور تطوير. 3

 العقارية القروض مقارنةو والقانون، االقتصاد بني النفقات وحتليل التقاعدية واملعاشات

 . املنخفض الدخل ذات رسلأل

 األفضل السبيل هو والزراعية السكنية القطاعات عىل الدخل توزيع ن  أ ىلإ التحليل يقود

 توزيع يف اتباين   ختلق ما بقدر االقتصاد، تنفع ال منافذ عىل املوارد هدر بدل االقتصادية للتنمية

 .الدخول

اإلسالمي ، البنك الكلامت املفتاحية: التنمية االقتصادية ، السياسات املالية ، النظام 

 JEL  :O23 ،H31 ،P52 ،G21ترميز، املركزي
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A Contribution to Develop the Role of the Financial Sector in the 

Economic Development of Iraq   
 

Dr. Nawfal Kasim Ali 1∙ 
Abstract: 

This paper addresses the role of the Iraqi financial sector in the development 

of the economy. It includes both tools, monetary and financial areas. The 

primary core of the legislature is with specialized domestic monetary 

policies set by the Iraqi Central Bank, ICB as the adverbs at the rest of the 

world. It assumes that an essential role of the ICB in developing economic 

resources and activating their role in economic development has declined. 

This failure lies in overlooking one of the essential aspects of the country's 

nature, an Islamic society. After a discussion of the leading analyses of the 

Iraqi economy, the paper links three main aspects for Islamic banking terms, 

usual mentality reforms, and the required development through practical 

decisions, while an auto-financial policy is proposed as a development tool.  

Keywords:  Economic Development, Fiscal Policies, Islamic Rule, Central Bank. 

JEL Code:  O23, H31, P52, G21 

 

                                                 
1.The first draft has been conducted at the Department of Economics, School of Oriental and African 

Studies, SOAS, University of London. The author would like to thank IIE, New York, for the Post-

PhD fellowship award. Also, thank goes to Professor Jan Toporowsky and Professor Chris Bramall, 

past and later head, Department of Economics, SOAS, for valued years of hospitality. 



 

 

إعادة هندسة وتنمية املوارد البشرية كمتغيرات وسيطة للعالقة بين القيادة 

 التحويلية واملواطنة التنظيمية

 
  

 

 مقدمة:

إن  هدف هذه الدراسة هو ؛ إجياد العالقة بني القيادة التحويلية واملواطنة التنظيمية يف إعادة   

هندسة املوارد البرشية وتطويرها ، عىل الرغم من توافر عالقة  إجيابية  بني هذه املتغريات ، فمن 

ا  أن تفهم املنظامت أن  هذه العمليات قد جتلب حتديات  للموظفني م ن جانب فهم املهم جد 

املفاهيم ؛ فقد يؤدي هذا إىل رد  فعل  سلبي  بني املوظفني جتاه رؤسائهم أو جتاه منظامهتم ، 

 أوغريها من املؤسسات .

 مشكلة البحث:

ل بني متغريات البحث إشكالية  من     يبقى الفشل يف بناء عالقات فاعلة  ، والدور املعد 

ا  لألدبي ات ، و ا  ؛ أي: تطوير الواجب دراستها ؛ وفق  ا إجيابية  أيض  لة آثار  تظهر املتغريات املعد 

هندسة ممارسات املوارد البرشية وإعادهتا ، واألثر السلبي ، أي: العالقة بني األفراد يف املنظمة 

 التي متيل إىل التأث ر ؛ نتبجة حتريض التغيريات اإلدارية.

 أسئلة البحث:

 ، هي:،  وتتم معاجلتها فيه من أهم األسئلة التي يثريها البحث    

 التعرف إىل أنواع العالقة بني متغريات البحث واختبارها ، بوساطة العالقات اإلحصائية .

 أهداف البحث:

جياد األساس النظري  لكل  من تطوير هندسة املوارد البرشية وإعادهتا ، وإبراز أهم إ -1

 بعاد.األبعاد ؛ فصال  عن حتديد أ نموذج  مناسب  لقياس األ

                                                 
حاصل عىل شهادة الدكتوراه  من جامعة بغداد ، وأعمل تدريسي ا  يف قسم إدارة األعامل بكلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة كربالء  1

ة عليهم ، و لدي العديد من البحوث يف  ، قمت بتدريس العديد من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا  املواد الدراسية املقرر 

 جمال اختصايص الدقيق )املوارد البرشية( .
املرتمجة حاصل عىل شهادة املاجستري ودرجة الدكتوراه  من  كلية اإلدارة واالقتصاد  يف جامعة كربالء ،  و لدي  العديد من الكتب  2

جامعة كربالء ، وقمت  -يف جمال اختصاص إدارة األعامل ، وأعمل حاليا  تدريسيا   يف قسم املحاسبة بكلية اإلدارة واالقتصاد 

ة عليهم .  بتدريس العديد من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا  املواد الدراسية املقرر 



 
 2022 إعادة هندسة وتنمية املوارد البشرية كمتغيرات وسيطة للعالقة بين القيادة التحويلية واملواطنة التنظيمية 
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حتديد اإلطار النظري  للقيادة التحويلية ولسلوك املواطنة التنظيمية ، وحتديد البعد املهم  -2

 الذي غالبا  ما يستشهد به الباحثون ، فضال  عن إجياد أفضل أ نموذج  لقياس ذلك البعد.

دسة املوارد القيادة التحويلية مع كل  متغري  يف سياق التنمية وإعادة هن تقييم العالقة بني -3

 البرشية ، ومع كل  متغري  سلوك املواطنة التنظيمية.

ل لكل  تطوير  وإعادة هندسة املوارد البرشية مع القيادة التحويلية إىل حت -4 ديد الدور املعد 

 سلوك املواطنة التنظيمية.

 أمهية البحث:

يف املنظمة ؛ ألن  املامرسة  جيب أن حتظى تنمية املوارد البرشية وإعادة هندستها باهتامم  واسع     

تزيد من أداء املنظمة وتقل ل من األخطاء وتزيد من كفاءة األفراد املوظفني، وتعزز من خرباهتم 

وترفع معنوياهتم لإليفاء بمسؤولياهتم ، فضال  عن امليض  قدم ا يف حياهتم املهنية بام يتامشى مع 

يادة التحويلية ، وعىل آلية تعزيز سلوك مؤهالهتم ، ويركز عملنا البحثي هذا عىل أمهية الق

 املواطنة التنظيمية.

 منهج البحث:

 تم استعامل أسلوب التحليل املعدل يف حتديد نوع العالقة بني متغريات البحث

 

: القيادة التحويلية ، إعادة هندسة املوارد البرشية ، تنمية املوارد البرشية ، الكلامت املفتاحية

 ية .سلوك املواطنة التنظيم
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Re-engineering and Developing Human Resources as Moderating 

Variables of the Relationship between Transformational Leadership 

and Organizational Citizenship  

Husam Hussein Shyaa 1 & Ali Abdul Hassan Abbas 2 

 

Abstract 

The current study aimed at determining the adjusted effect of each 

dimension of re-engineering the human resources (human, organization and 

technology) and each dimension of human resources development (training, 

empowerment, sustainability) by studying their effect on the leveraged 

relationship between transformational leadership in the dimensions of 

individual interest, inspirational motivation, intellectual excitement and 

ideal effect within human resources development. The objective of the study 

is to search an appropriate combination to implement re-engineering and 

development of human resources without any adverse effects in the 

relationship between manager and employees.   

 

Keyword: transformational leadership, re-engineering human resources, 

human resources development, organizational citizenship behaviour 
 



 

 ألاداء النفطي والاقتصادي في العراق

 نعمة أم نقمة! 
 

1أ.م.د. نوفل قاسم عيل  

 مقدمة:

تتحقق الدراسة مما إذا كانت الثروة النفطية نعمة القتصاد العراق. ركزت الدراسة عىل فرتة 

إلشكايل، هل أثرت الثروة النفطية سلبا ا(. السؤال 2011-1985االستقرار )التقلب وعدم 

اقتصاد استهالكي غري استثامري وغري  ،دارة واالقتصاد؟ وعىل وجه اخلصوصعىل أداء اإل

 منتج.

 مشكلة البحث:

أدت التقلبات يف الناتج املحيل اإلمجايل إىل جانب عائدات النفط إىل تراجع األداء االقتصادي 

 للقطاعات غري املرتبطة بالنفط.

 أسئلة البحث:

 هل أن دور النفط يف األداء االقتصادي للعراق نعمة أم نقمة!

 أهداف البحث:

هيدف البحث إىل التعرف عىل دور قطاع النفط يف األداء االقتصادي العام، بام يف ذلك األداء 

 توضيح هذه األهداف.غري النفطي عىل وجه اخلصوص، والغايات التي يمكن أن تسهم يف 

لفت التحليل إىل العديد من املالحظات احلاسمة لواقع االقتصاد، وأبرز ما توصل إليه هو 

٪ من األداء والنمو كانا يعتمدان عىل عائدات النفط املتزامنة واملتوازنة. ورافق 70أن أكثر من 

تدفق طفيف للواردات. إمجايل االستهالك مسامهة سلبية من االستثامر األجنبي املبارش، تاله 

 كام تم تأكيد خطورة حالة النفط أحادية اجلانب.

 أمهية البحث:

بقي االستهالك بدون بقية املتغريات األخرى ترشح سلوك األداء. ومتغري نمو الواردات، 

دون بقية املتغريات يرشح سلوك النمو االقتصادي. فاحلقيقة أن معظم الواردات هي سلع 

 ثامرات.استهالكية وليست است

                                                 
أستاذ مساعد، قسم االقتصاد. كلية االدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، ومدير مركز الدراسات اإلقليمية،  1

 جامعة املوصل. 
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 منهج البحث:

يتبع البحث األسلوب الكمي الذي يربط عدد من املتغريات االقتصادية يف أكثر فرتات 

التقلب االقتصادي يف العراق، لتقدير العالقات واجتاهاهتا واملهم منها استعراض املنهج 

 املعتمد يف البحث: 

العالقات واالختبارات االحصائية لتقدير  Minitab 16.8التحليل القيايس باستخدام برجمية

 للمعلامت.

لعنة النفط، األداء االقتصادي، النمو االقتصادي، االستهالك، نمو  الكلامت املفتاحية:

 الواردات.

  



 
 2022 ألاداء النفطي والاقتصادي في العراق نعمة أم نقمة! 
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Oil and Economic Performance in Iraq, A blessing or a 

Curse! 

Dr. Nawfal Kasim Ali 

 

Abstract  

The work aims at investigating the role of the oil sector in the overall 

economic performance, constituting non-oil performance in particular. 

Focusing on a period of the most volatility and instability period (1985-

2011), the question would be, has the oil negatively affected the performance 

of the economy? Fluctuations of GDP along-with oil revenues led to a 

decline in the economic performance of the non-oil-related sectors.The 

analysis drew many remarks critical to the reality of the economy. The most 

prominent finding is that more than 70% of the performance and growth 

were based on oil revenues coinciding and coupled. Total consumption was 

accompanied by a negative contribution of FDI, followed by a slight influx 

of imports. The severity of the unilateral case of oil has also been confirmed; 

So that consumption remained without the rest of the variables to explain 

the performance behavior. The import growth variable remained without the 

rest of the variables to explain the behavior of economic growth. The fact is 

that most imports are consumer goods, not investment. Despite hope, it is 

difficult to recover from the oil curse in perspective.  

 
Keywords: Oil Curse, Economic Performance, Economic Growth, Consumption, Imports 

Growth  

JEL Code: O25, O43, Q32, Q43, Q48. 

 

 



 

 
 ، وقيمة الشركة (Debt vs. Equity)حوكمة الشركات ، الهيكل املالي 

 لألوراق املالية الصينهل حوكمة الشركات مهمة؟ أدلة من سوق 
 

1م.د. سنان عبداهلل حرجان  محد حسني د.عبد الرزاق أ.د. ميرس ابراهيم اجلبوري 

 مقدمة:

يف تطوير  مة الرشيدة للرشكات هي عامل رئيساحلوك ن  أمن املعرتف به عىل نطاق واسع 

ا للديناميكيات املتغرية باستمرار للسوق املايل يف اإلطار العاملي ،  سوق األوراق املالية. نظر 

تصدرت إجراءات حوكمة الرشكات اهتاممات املستثمرين املحتملني ومديري الصناديق  إذ

 واحلكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين.

 مشكلة البحث:

سرتاتيجية وال املستثمرون ومحلة األسهم لدهيم احلد األدنى من املدخالت يف القرارات اإل

هذه الرشكات موافقتهم لإلدارة  يعطي املسامهون يفواألموال.  لامعرأي هلم يف كيفية است

وجملس اإلدارة عىل الترصف نيابة عنهم يف إدارة أعامل الرشكات. يف الرشكات العامة 

املحدودة ، امللكية واإلدارة كيانان خمتلفان. قد يؤدي هذا االنقسام بني امللكية وهيكل اإلدارة 

 إىل خالفات حول األولويات.

ام يضع املديرون احتياجاهتم قبل احتياجات أصحاب حينمن الشائع أن حتدث التوترات و

عندما يفقد املسامهون الثقة يف رشكة بسبب الرصاع الداخيل ، تعاين الرشكة ماليا . واألعامل. 

 اإصالح املشكالت مجيع  ثري احلوكمة اجليدة للرشكات يف أمدى تما لذا يمكن التساؤل هنا 

 ؟التي تسببها اإلدارة السيئة 

 :أسئلة البحث

 هل هناك عالقة بني حوكمة الرشكات واداء الرشكة؟ -

 هل هناك تأثري حلوكمة الرشكات عىل قيمة الرشكة؟ -

 القة بني اهليكل املايل للرشكة وقيمتها؟عهل حوكمة الرشكات هلا تأثري غىل ال -

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف 

  -والغايات التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

                                                 
الدكتوراه و (USQاملاجستري من اسرتاليا جامعة )مدرس دكتور يف كلية االدارة واالقتصاد جامعة سامراء حصل عىل شهادة  1

 .مؤمترات عاملية ة ة ومشارك يف عد  ة بحوث منشورة يف جمالت عامليعد  لديه  (HUSTمن الصني، جامعة )



 
 2022 هل حوكمة الشركات مهمة؟ أدلة من سوق العراق لألوراق املالية ، وقيمة الشركة (Debt vs. Equityحوكمة الشركات ، الهيكل املالي ) 
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( ، وحوكمة debt vs. Equityتقديم مربر منطقي للعالقة بني اهليكل املايل للرشكة )  -1

 الرشكة ، وقيمة الرشكة. 

ذلك ، يدرس التفاعل الوسيط املوجود بني قيمة الرشكة واهليكل املايل  فضال عن -2

 للرشكة.

 أمهية البحث:

 تتجىل أمهية الدراسة يف صعيدين ، وعىل النحو اآليت :     

 . املعريف1

 تتمثل األمهية املعرفية للدراسة يف:     

 .الرشكاتيف نجاح  ة تساعدمهم اتتناوهلا ملتغري -

 .داء وقيمة الرشكةباألوعالقته  احلوكمة اجليدة للرشكاتحتديد مفهوم  -

فادة من الرتاكم املعريف النظري إلثراء املكتبة العراقية وبناء دعائم امليدان حماولة اإل  -

عىل النحو الذي يمكن من تأكيد عالقات االرتباط بني املتغريات الرئيسة وعواملها 

 ة.الفرعية مما يؤكد دقة اختيار أنموذج الدراس

 . امليداين2

 اآليت:أمهية الدراسة امليدانية من تتجىل      

جذب أنظار اإلدارات يف املنظمة املبحوثة إىل تناول هذه املوضوعات بالدراسة  -

 ا  ألمهيتها يف حتسني االداء.فادة منها نظر  لإل والتحليل

جمتمع الدراسة  رشكةتقديم األسس العلمية السليمة التي يمكن أن تستفيد منها ال -

 يف وضع اسرتاتيجيات جديدة.

 منهج البحث:

 فضال  عن أن هن املنهج الوصفي التحلييل وذلك ملالئمته لطبيعة الدراسة، والباحث لمعاست

إلطار ول( ISEلرشكات غري املالية املدرجة يف بورصة العراق )ت القوائم املالية للمعاست

الربنامج  لمولغرض حتليل البيانات استع جلمع البيانات. 2020إىل  2015الزمني من 

 (STATAاالحصائي )

كية.حوكمة الرشكات، قيمة الرشكة، اهليكل املايل، الديون، حقوق امللالكلامت املفتاحية: 



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6كتاب ملخصات املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية 

 

 

 27 
 

Corporate Governance, Financial Structure (debt vs. equity), and 

Firm Value Does Corporate Governance Matter? Evidence from the 

China Stock Exchange 

Dr. Sinan Abdullah 

Harjan1 

Prof. Dr. Moyassar I. 

Ahmed2 

Dr.ABDULRAZZAQ 

HAMAD HUSSEIN 

 

Abstract: 

The objective of this research is to provide logical justification for the 

relationship between the financial structure of a company (debt vs. equity), 

corporate governance, and the value of the company. In addition to this, it 

studies the moderating interaction that exists between the firm's value and 

the corporate financial structure. This research estimates the results by 

making use of an interactive structural equation model, which is based on a 

variety of theories that link debt and equity, corporate governance, and the 

value of a company. The non-financial companies that are listed on the Iraq 

Stock Exchange (ISE) are taken into consideration in this study. The 

timeframe from 2015 to 2020 was used for the collection of the data. The 

results demonstrate that corporate governance has a significant influence on 

organizations’ performance, which is in line with both the transaction cost 

economics theory and the outstanding corporate governance theory. Both of 

these theories have been developed in accordance with the findings. In 

addition, the findings indicate that corporate governance has a moderating 

influence on the link between the firm's value and the corporate financial 

structure. 
Keywords: Corporate Governance, Financial Structure, Debt, Equity, and 

Firm Value 
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2 Operations Management & Quality, University of Mosul 



 

 عصيبٍةٍ تخفيض قيمة الدينار العراقي في سنٍةٍ

 واملعالجات البديلة 

1أ. م. د. نوفل قاسم عيل  

 مقدمة:

 هبط إذ ٪. 11بلغ  عقدين يف كرب انكامش  أ 2020 ةالعصيب ةواجه اقتصاد العراق يف السن

تسع عجز املوازنة او. حسب حصة النفطبوبك أبني بلدان  أكرب قدر  إىل الناتج املحيل اإلمجايل 

 .2021لعام  ٪40، ليصل زهاء 2004من حجم املوازنة منذ  ٪20أكثر من إىل 

 مشكلة البحث:

 ةجراءات التقشف احلكومية ملعاجلة عجز املوازنة العامة تلقت الفئات الضعيفة موجإبدل 

الغالء التي نجمت عن ختفيض وزارة املالية قيمة الدينار، وليس من البنك املركزي وهذه 

 ص. خصتالمشكلة ثانية بحكم 

 أسئلة البحث:

قالت و. 2021 عام من عجز املوازنة العامة للدولة عالج ختفيض قيمة الدينار العراقي نسبة  

ا؟ وكيف . فهل كان ذلك صحيح  طفيف  ثر التخفيض عىل الناس واملجتمع أ ن  إ :وزارة املالية

عن السنة العصيبة مع تراجع اقتصادات العامل، ومنها اقتصاد العراق، مع  مكن التغايضأ

 جائحة كورونا؟

 هداف البحث:أ

جرته احلكومة يف قيمة الدينار العراقي مطلع أهدف هذه الورقة تقييم عملية التخفيض الذي 

ذ إ، وحتليل املرتتبات االقتصادية واالجتامعية عىل الناس ومناقشة املعاجلات البديلة، 2021

 .Covid-19، من الركود الذي سب ــبه اجتياح عصيبة   سنة   جاء التخفيض يف

 مهية البحث:أ

كبرية، بدل ختفيض  ةملوارد ريعيساس عىل تعظيم مواردها. واتعمل الدولة من حيث األ

نها من ختطإالنفقات احلكومية العامة واالستثامرية كذلك،  العجز املايل  يىل احلد الذي يمك 

  كل  من رغم وعىل ال. 2021 عىل للموازنة العامة
 
، قررت احلكومة تبني  اإلجراء النقدي يشء

إال موال الدولة، تسهم يف ختفيض العجز املايل. أىل إا رقام  أضافت أ إذا لكل التوقعات. خالف  

عصفت بالطبقة الفقرية وضاعفت  اجتامعية  -اقتصادية   ضافت مأساة  أا يف الوقت نفسه، ن  أ

 . الناس الواقعني حتت خط الفقر املعييش

                                                 
 دارة واالقتصاد، جامعة املوصل، مدير مركز الدراسات اإلقليمية ، جامعة املوصل.أستاذ مساعد، قسم االقتصاد. كلية اإل 1
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 منهج البحث:

 ثر جائحة كورونا واحتامالتإقتصادي يف العراق االبعاد الرتاجع أت الورقة حتليل أارت

راء ختفيض سعر رصف الدينار جإوضاع املجتمعية، وتقييم التداعي االقتصادي، ومآالت األ

نتائج التقييم ىل إ والنفقات مفتاح املعاجلة، وصوال   اقتصاد العراق، ومركز العجز املايل ذإلنقا

 . واملقرتحات

الستثامرية هلذه برزها، من بني الكثري، تطبيق مبدأ اقتصاد النفقات العامة، االستهالكية واأ

السنة العصيبة وتغليب مصلحة املجتمع عىل مكاسب الدولة والرسميني املسؤولني فيها، 

فضال عن التوغل باملعاجلات يف السياستني النقدية واملالية، والتعظيم احلقيقي واجلاد 

 لإليرادات العامة وتطبيق السياسات السيادية قبل كل يشء.

بالتضخم، ختفيض العملة، عجز املوازنة العامة، السياسة النقدية، التمويل : الكلامت املفتاحية

 السياسة املالية

  JEL :E62 / E5 / H6 / E4 / G3حسب بالرمز 
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Devaluating the Iraqi Dinar in Tough Year, 

Alternative Treatments 

 
Dr. Nawfal Kasim Ali  

Abstract: 

This paper aims to assess the devaluation made by the government in the 

Iraqi dinar in early 2021, analyze the economic and social consequences for 

people in a tough year in addition to Covid-19 pandemic, and discuss 

alternative treatments. This sistuation added a substantial catastrophe to 

Iraq’s already dilapidated economy, subsequent to a series of security-

political fluctuations ended with the disposal of ISIS gangs with a calamity 

effects of the cities and provinces destruction, controlled for triple years. 

This work supposes the state to maximize its worthy resources and reduce 

government public and investment expenditures to an extent can overcome 

the fiscal deficit of public budget 2021. Despite everything, the government 

decided to adopt the monetary measure, contrary to all expectations, to add 

figures to state funds that reduce the fiscal deficit and add to the socio-

economic tragedy as well. 

 
Keywords: Currency Devaluation, Public Budget Deficit, Monetary policy, Fiscal Policy 



 

بعاد في تحسين جودة املنتجات في بيق الهندسة املتزامنة ثالثية ألامساهمة تط

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية في بغداد

 
1 الء عبد الوهاب عبد السالمام.م.             2د.زهراء غازي ذنون الدباغ                              

 

 مقدمة:

ىل اعتامد الرشكات عىل إوالتغريات التكنلوجية الرسيعة  عاملدت التطورات يف بيئة األأ

حدى إاملختلفة ، والتقنيات املتقدمة التي تساعدها عىل التكيف والعمل يف بيئات التصنيع 

عامل والذي ينعكس داء األأامنة التي تعتمد عىل التزامن يف هلندسة املتزهذه التقنيات هي ا

 .جيابا عىل حتسني جودة املنتجات وزيادة القدرة التنافسية للرشكاتإ

 مشكلة البحث:

حقة التي يشهدها تواجه الرشكات العديد من التحديات نتيجة التطورات والتغريات املتال

استخدام تقنيات حديثة يمكن تبينها لتحسني جودة املنتجات يتطلب ذلك من  ماعاملنا اليوم و

 لبقاء يف بيئة املنافسة الشديدة.والنمو وا

 أسئلة البحث:

 عامهلا؟أيف  بعادثالثية األ هل تتبنى الرشكة املبحوثة تقنية اهلندسة املتزامنة .1

 ما مستوى جودة منتجات الرشكة املبحوثة وفق وجهة نظر عينة البحث؟ .2

وحتسني جودة بعاد نية اهلندسة املتزامنة ثالثية األتقماهي طبيعة العالقة بني   .3

 املنتجات يف الرشكة املبحوثة ؟

من حيث األمهية والتأثري يف حتسني جودة تقنية اهلندسة املتزامنة هل تتباين ابعاد   .4

 املنتجات يف الرشكة املبحوثة؟

 أهداف البحث:

وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات  بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث

 ن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:التي يمك

صياغة اطار نظري يوضح متغريات البحث )اهلندسة املتزامنة ثالثية االبعاد وحتسني  .1

 اء املكتبات املحلية والعربية.جودة املنتجات( اسهاما يف اغن

                                                 
الشهادة ماجستري ادارة صناعية يف عام  ،1984  ،مكان الوالدة املوصل عام السالم الشهواينم.م. االء عبد الوهاب عبد  1

 .، جماالت االهتامم: ادارة االنتاج والعمليات، ادارة التسويق2020
هتامم: ، جماالت اال2020الشهادة دكتوراه ادارة اعامل يف عام ، 1982د. زهراء غازي ذنون الدباغ، مكان الوالدة املوصل عام  2

 .ادارة االنتاج والعمليات، ادارة اجلودة ،االدارة البيئية
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 قياس مستوى توافر متغريات البحث يف الرشكة املبحوثة من وجهة نظر عينة البحث.  .2

بعاد وحتسني جودة ملتزامنة ثالثية األالتعرف عىل طبيعة العالقة والتأثري بني اهلندسة ا .3

 املنتجات.

بعاد اهلندسة املتزامنة أ البعد األكثر أمهية وتأثري من دارة الرشكة يف الرتكيز عىلإمساعدة  .4

 يف حتسني جودة املنتجات .

 أمهية البحث:

ثارة انتباه إدارة الرشكة املبحوثة بأمهية اعتامد إدراك وتعزيز الوعي واإلتتمثل أمهية البحث ب

ىل تقديم جمموعة من إضافة إبعاد لتحسني جودة منتجاهتا ، نية اهلندسة املتزامنة ثالثية األتق

يف حتسني جودة منتجات  اثريأكثر تاألبعاد اهلندسة املتزامنة أتسلط الضوء عىل  املقرتحات التي

نتائج البحث  تعميممكانية إالرشكة العامة للصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف بغداد، و

 خرى تعمل يف القطاع ذاته .أرشكات ومقرتحاته عىل 

 منهج البحث:

خالل الطرح الفكري  اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي يف تقديم االطار النظري من

للباحثني ملتغريات البحث، وعىل املنهج التحلييل الكمي يف تقديم االطار العميل من خالل 

 .ىل االستنتاجات واملقرتحات للرشكة املبحوثةإ حتليل البيانات وتفسريها وصوال

 

تصميم سلسلة التوريد نتاجية ، تصميم املنتج، تصميم العمليات اإل: اهلندسة املتزامنة، الكلامت املفتاحية

 ، حتسني جودة املنتجات
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The Contribution of the Application of Three-Dimensional 

Concurrent Engineering to improving the quality of products in the 

General Company for Electrical and Electronic Industries in Baghdad

 
Alaa abdulwahhab abdulsalam Dr. Zahraa Ghazi Al-Dabbagh 

 
Abstract: 

Developments in the business environment and rapid technological changes 

have led companies to rely on advanced technologies that help them adapt 

and work in different manufacturing environments. . 

This study aims to clarify the formulation of a theoretical framework that 

explains the research variables (concurrent three- dimensional engineering 

and product quality improvement) as a contribution to enriching local and 

Arab libraries  ,-  measuring the level of availability of research variables in 

the researched company from the point of view of the research sample-, 

identifying the nature of the relationship and the effect between concurrent 

engineering  3D and improving the quality of product, and finally helping 

the company's management to focus on the most important and influential 

dimension of concurrent engineering  in improving the quality of products. 

 

Keywords: concurrent engineering, product design, production process 

design, supply chain design, product quality improvement 



 

 

 ة اداء املوظفين ءدور القيادة التحويلية في رفع كفا

 ألاكاديميين في الجامعات

1امحد بن سعيد احلرضميد.  

 مقدمة:

عقد الثامنينات من القرن  يف(  LeadershipTransformationalلعل  ظهور القيادة التحويلية )

العرشين، يعد بمثابة استجابة ملتطلبات املجتمع األكاديمي، تدعو لتحقيق الفاعلية يف أداء 

املنظ امت، وحتتل أمهية يف إصالح املؤسسات الرتبوية ذات اإلنجاز الضعيف وتطوير األداء 

 فيها

 مشكلة البحث:

اإلدارة، هلا أدوار كبرية وتأثريات عظيمة عىل إن القيادة التحويلية نظام إداري حديث يف عامل 

األداء، تبعث يف النفس روح العمل والدافعية نحو اإلنجاز وهذا ما أكدته كل من دراسة 

تنمية شخصية  يف( يف أن هلا األثر الكبري  2121(والبلويش حممد) 2102احلرايص حارب)

ن القيادة التحويلية من ( أ2008أشارت العيسى)والفرد وااللتزام التنظيمي اإلداري 

رضوريات العمل التنظيمي، والتي ظهرت حديثا عىل يد العامل األمريكي برينز. وهتدف إىل 

حتقيق نتائج تفوق التوقعات، وحتفيز العاملني واالرتقاء بأدائهم، وحتويل الرؤى إىل واقع 

شار ( وكذلك أ 2100كافة )مرزانو، روبرت جاي، العاملني واالهتامم باحتياجات 

القائد التحوييل  ( إىل أمهية القيادة التحويلية والقائد التحوييل، إىل أن   2102)السويدان، 

صاحب رسالة ولديه رؤية واضحة ، يعمل عىل نقل الناس من حوله نقلة حضارية، أهدافه 

جاءت هذه الدراسة للبحث عن دور  اعالية، ومعايريه مرتفعة ، وذو جاذبية شخصية لذ

 ات اإلنتاجية لألكاديميني باجلامعات.ءالكفا يفحويلية وأثرها القيادة الت

 أسئلة البحث:

 يطرح البحث عدة اسئلة أمهها:

 – الفكري التنشيط –دور مبادي واسس القيادة التحويلية )النظرة الفرديةما  .1

 يف األكاديميني املوظفني أداء ةكفاء رفع يف( املؤثرة املثالية – امللهم التحضري

 اجلامعات؟

                                                 
ومؤلف لكتابني يف   ISI مقالة علمية بعضها مفهرسة يف قواعد بيانات 30، نارش ألكثر من 2011حاصل عىل الدكتوراه يف اإلدارة الرتبوية  .1

مشاركة يف مؤمترات دولية ومرشف عىل جمالت حمكمة دولية وحمكم دويل يف بعض املجالت  40اإلدارة اإللكرتونية و إدارة املعرفة يل  اكثر من 

لعلمية، عضو استشاري وعلمي لكثري من املؤمترات الدولية مستشار علمي يف العديد من املؤسسات املهتمة بالنرش العلمي منفذ للكثري من ا

 الربامج التدريبية ألجهزة الدولة
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 – الفكري التنشيط –ترتيب مبادي واسس القيادة التحويلية )النظرة الفردية  .2

 جامعة يف األكاديميني املوظفني أداء ةكفاء رفعل( املؤثرة املثالية – امللهم التحضري

 ؟األكاديميني نظر وجهة من الرشقية

( يف مبادي واسس 0.005ذات داللة إحصائية عند مستوى )هل توجد فروق  .3

 املثالية – امللهم التحضري – الفكري التنشيط –القيادة التحويلية )النظرة الفردية 

 نظر وجهة من الرشقية جامعة يف األكاديميني املوظفني أداء ةكفاء رفعل( املؤثرة

 ؟واخلربة اجلنس ملتغري األكاديميني

 أهداف البحث:

 خالل طرح االسئلة التي يثريها البحث، هيدف البحث اىل:من 

 –كري الف التنشيط –التعرف عىل دور مبادي واسس القيادة التحويلية )النظرة الفردية  .1

 .الرشقية جامعة يف األكاديميني املوظفني أداء ةاءكف رفع يف( املؤثرة املثالية – امللهم التحضري

 – الفكري التنشيط –التعرف عىل ترتيب مبادي واسس القيادة التحويلية )النظرة الفردية .2

 جامعة الرشقية من يف األكاديميني املوظفني أداء ةكفاء رفعل( املؤثرة املثالية – امللهم التحضري

 وجهة نظر األكاديميني.

( يف مبادي واسس القيادة 0.005التعرف عىل الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ).3

 ةءكفا رفعل( املؤثرة املثالية – امللهم التحضري – الفكري التنشيط –التحويلية )النظرة الفردية 

 وجهة نظر األكاديميني ملتغري اجلنس واخلربة. من الرشقية جامعة يف األكاديميني املوظفني أداء

 أمهية البحث:

ملكونة األمهية النظرية: وتشمل األطر الفكرية حول القيادة التحويلية، واخلصائص واملبادي ا

حماولة علمية إلثراء وهي ات اإلدارية لألكاديميني يف اجلامعات، ءهلا، ودورها يف رفع الكفا

ات ءالكفا يلية ودورها البناء يف رفعاملكتبة العربية بدراسة حديثة حول القيادة التحو

 األكاديمي التي ستسهم يف رفع التحصيل األكاديمي للطالب

األمهية التطبيقية: وتتمثل يف النتائج والتوصيات العلمية والعملية املتوقعة للبحث، كوهنا  

ستسهم يف إهلام وتزويد صناع السياسات، ومتخذي القرارات القطاع األكاديمي يف سلطنة 

أن التغلب عىل الصعوبات والتحديات التي تعرقل ممارسة عامن، الختاذ خطوات عملية بش

 القيادة التحويلية من قبل األكاديميني
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  منهج البحث:

واسس  ئوى جمموعة من مبادواالستبانة كأداة وحت، املنهج الوصفي التحلييل لتعامسيتم اس

 األكاديمينيكم سيتم تطبيق االستبانة عىل والتي سيتم وضعها يف جماالت،  القيادة التحويلية

 

 .األكاديمينية، األداء، ، الكفاءالتحويلية ، القيادة: القيادةالكلامت املفتاحية

 

 

The Role of Transformational Leadership in Raising the Efficiency of 

the Performance of Academic Staff in Universities 
 

Dr.Ahmed Said Alhadhrami 

ABSTRACT 

Perhaps the emergence of transformational leadership during the eighties of 

the twentieth century is a response to the requirements of the academic 

community, calling for achieving effectiveness in the performance of 

organizations, and occupies importance in reforming educational institutions 

with poor achievement and developing their performance. Therefore, the 

study came with the aim of identifying the role of   transformational 

leadership in raising the adequacy of the performance of academic staff at 

universities. The descriptive-analytical approach and the questionnaire will 

be used as a tool and contain a set of principles and foundations of 

transformational leadership that will be developed in the areas of how the 

questionnaire will be applied to academics. 

 

Keywords: Leadership, transformational leadership, release, performance 

 



 

 تكامل توجهات إدارة املعرفة وإطار التقييم املشترك كمحاولة للحد 
 من بعض الازمات البيئية

 
1د. حممد صالح هادي    

 مقدمة:

املشرتك أن تستكشف هذا الدراسة كيف يمكن لنموذج خاص بإدارة املعرفة وإطار التقييم 

ا يف تعزيز قدرة منظامت األعامل عىل املسامهة يف مواجهة االزمات البيئية ومنها  يلعبا دور 

 اإلدارة املستدامة ملوارد املياه، التي تعد من املحاور األساسية املتعلقة باألزمات البيئية.

بوصفها رضورية للتنمية  تم تسليط الضوء عىل االفتقار إىل املعرفة فيام يتعلق بكيفية إدارة املياه

، أي أن لدى الرشكات معرفة حمدودة حول كيفية تضمني إدارة ((Martinez,2015املستدامة 

املياه يف أنشطة األعامل األساسية، إذ يعرتف رواد الصناعة يف خمتلف القطاعات الرائدة بأن 

شكلة أكثر خطورة من املياه هي املورد األكثر قيمة واألرسع استنفاد ا عىل األرض، وتوفرها م

 . ((Caplan, Dutta, & Lawson, 2013احلفاظ عىل الطاقة )

 مشكلة البحث: 

إن بعض مؤسسات الدولة تدار بأساليب وآليات ومنهجيات متقادمة لذلك نجد هذا النقد 

 الشديد هلذه املؤسسات من قبل العاملني فيها واملتعاملني معها.

الدراسة احلالية إىل دراسة توجهات أحد نامذج إدارة املعرفة لذا ستستند املنهجية املتبعة يف 

لتنفيذ إطار التقييم املشرتك، بوصفها نامذج شمولية حتاول ان تعطي  (BPوأفضل املامرسات )

 نظرة متكاملة لعالج االشكاالت االساسية بنظره متوازنة عىل مقدرات العمل ونتائجه.     

 أسئلة البحث:

لية إجرائية ليسهم عم بصيغة وجعله املعرفة إدارة لتوجهات املعريف اكمالرت تأطري يمكن كيف •

 يف حل بعض اإلشكاالت التي تعاين منها بعض الرشكات.

 يمكن املشرتك التقييم إطار أم املعرفة إدارة توجهات ناحية من أكانت سواء املتغريات من أي •

 .املياه أزمات بإدارة املتمثلة اإلشكاالت بعض حل يف لتسهم دورها ابراز

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

 التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

                                                 
 ،ادارة املعرفة :التخصص الدقيق، ادارة االعامل :التخصص العام ،قسم ادارة االعامل ،كلية االدارة واالقتصاد ،تدرييس يف جامعة البرصة 1

 .العراق
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استكشاف كيف يمكن جعل نامذج يف االدب االداري تشكل إحدى الركائز األساسية 

اي التوجه نحو تبني نامذج إدارية متكاملة يف ملسؤولية املياه للرشكات أو املؤسسات، 

توجهاهتا وحتاول اعطاء حلول للعديد من املشاكل املرتبطة فيها بالوسائل او باملخرجات 

 املستهدفة. 

وبشكل أكثر حتديدا، يتم وصف املامرسات املتعلقة باملؤسسات التي نفذت النامذج اعاله 

اقع التي تتضمن معلومات متعلقة بالدراسة وموطنها االسايس؛ ومعايري االختيار؛ واملو

 احلالية.

 أمهية البحث:

 Common Assessmentحتفيز االهتامم بأحد نامذج إدارة املعرفة وكذلك إطار التقييم املشرتك   

Framework (CAF) وتقديم أفكار حوهلم من خالل استطالع عدد  من الدراسات املرتبطة ،

تحسني خمرجات وعمليات الكثري من املؤسسات، والسيام هبذا اجلانب، التي تعد مناسبة ل

 التي تبحث عن التميز واالستدامة يف أعامهلا.

 منهج البحث:

سيتم توظيف املنهج التحلييل النوعي ضمن الدراسة احلالية باالعتامد عىل حتليل املحتوى 

Content Analysis  ائية باالعتامد عىل لعدد من املقابالت شبه املهيكلة واستخراج النتائج النه

 للتحليل النوعي. Maxqdaبرنامج 

 
: توجهات إدارة املعرفة، إطار التقييم املشرتك، مسؤولية الرشكات للمياه، الكلامت املفتاحية

 .Maxqdaبرنامج 
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Integration of knowledge management orientations and the Common 

Assessment Framework as an attempt to reduce some environmental 

crises 

 

Dr. Mohammad Salih Hadi 

Abstract: 

This approach to environmental crises leads to the study of the most 

important trends, visions, and best practices related to the dissemination of 

experiences through the implementation of a knowledge management 

orientations and Common Assessment Framework.  

"Crisis" is a turning point that is either avoided or adapted to, so this 

approach to environmental crisis leads to the study of the most important 

orientations, visions, and best practices related to the dissemination of 

experiences through the implementation of a knowledge management 

orientations and Common Assessment framework. 

And the major purpose of this review is to build an objective reconciliation 

between the offered models' objectives and the researcher's desires through 

an integrated application in countries with a deep and long history of success 

and excellence, as well as the adoption of environmental policies. 

 

Keywords: Knowledge Management orientations, Common Assessment Framework, Corporate 

Water Responsibility, Maxqda Program. 

 

 



 

 

أهداف ألامم املتحدة للتنمية املستدامة: دراسة تطبيقية ألثر إلانفاق في 
التعليم والبحث والتطوير على معدالت البطالة في الدول املرتفعة الدخل 

 2021-2000مقارنة بالدول املتوسطة واملنخفضة الدخل في الفترة 
 

1د. فاطمة أمحد حسن  

 مقدمة:

مم املتحدة للتنمية املستدامة هداف األأول من حياول البحث استقصاء مدى حتقق اهلدف األ

التعليم والبحث  يفنفاق ثر اإلأيتناول البحث  خاصة   وهو املتعلق بالرتكيز عىل الناس، وبصفة  

توسطة املة الدخل مقارنة بالدول رتفعاملجمموعة الدول  العلمي عىل معدالت البطالة يف

للوقوف عىل مدى نجاح السياسات  حماولة   ا لتصنيف البنك الدويل يفنخفضة الدخل وفق  املو

 االقتصادية املتبعة لتحقيق اهلدف االول من أهداف التنمية املستدامة.

 مشكلة البحث:

ول ضامن التعليم اجليد واملنصف يتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة فيام يتعلق باهلدف األ

عىل الدول جيب تتسم بالرفاه، ولتحقيق هذا اهلدف  معيشية   نامط  أوالقضاء عىل الفقر وحتقيق 

، ومن ثم نبعت املشكلة لبحث العلمي والقضاء عىل البطالةنفاق عىل التعليم وازيادة اإل

 يفلمي ومعدالت البطالة البحثية الستقصاء العالقة بني االنفاق عىل التعليم والبحث الع

 هذا املجال. املاضية للوقوف عىل مدى نجاح السياسات االقتصادية املتبعة يف االعرشين عام  

 أسئلة البحث:

مم املتحدة للتنمية هداف األأول من حتقيق اهلدف األ هل نجحت السياسات االقتصادية يف

توسطة املرتفعة الدخل مقارنة بمجموعة الدول املمن جمموعة الدول  كل   املستدامة يف

 نخفضة الدخل فيام يتعلق بالتعليم والبحث العلمي والقضاء عىل البطالة؟ املو

 أهداف البحث:

عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات  بناء  

  -هداف:تسهم يف توضيح هذه األ ن  أالتي يمكن 

 رتفعة الدخل مقارنة  املنفاق عىل التعليم والبحث العلمي يف الدول حتليل تطور اإل 

 نخفضة الدخلاملتوسطة واملبالدول 

 .حتليل تطور معدالت البطالة يف كال الرشحيتني 

                                                 
 الرمحن، اململكة العربية السعودية. مرية نورة بنت عبدعامل، جامعة األدارة واألكلية اإليف أستاذ االقتصاد املساعد  1
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 نفاق عىل التعليم وعىل البحث العلمي وبني معدالت البطالة حتليل العالقة بني اإل

، ومن ثم تقييم السياسات 2021-2000لفرتة ا يفاملناطق حمل الدراسة  يف

 سبيل إنجاز اهلدف االول للتنمية املستدامة. االقتصادية املتبعة يف

 أمهية البحث:

هداف أال وهي حتقيق أجمال االقتصاد  هم القضايا الشائكة يفأمن  يتناول البحث واحدة  

التنمية االقتصادية ليشمل  توسيع نطاق ىلإ ا الدول كافة  تسعى حالي   إذالتنمية املستدامة، 

هدافها التفصيلية السبعة، ويركز البحث عىل دراسة جدلية العالقة بني أالتنمية املستدامة ب

تضمن حتقيق  يمعدالت البطالة الت يفثره أو نفاق عىل التعليم والبحث العلمي من جهة  اإل

هداف التنمية أول من أخرى، وهو ما يشمله اهلدف األ الرفاه وختفيض الفقر من جهة  

توسطة املبالدول  رتفعة الدخل مقارنة  املاملستدامة، وسيتم التطبيق عىل جمموعة الدول 

العرشين  يفا للوقوف عىل مدى نجاح السياسات االقتصادية املتبعة نخفضة الدخل سعي  املو

 ادية يفتحقيق التنمية املستدامة، ومن ثم يعد البحث إضافة اىل املكتبة االقتصلاملاضية  اعام  

 هذا املجال.

 منهج البحث:

نفاق عىل التعليم والبحث تحليل تطور معدالت اإلب التحلييل يتتبع الدراسة املنهج الوصف

، ثم تتبع  2021-2000الفرتة  يفاملناطق حمل الدراسة  وتطور معدل البطالة يف يالعلم

نفاق عىل التعليم لدراسة العالقة بني اإل خطى بسيط   نحدار  ابناء نموذج باملنهج القيايس 

 سلسلة بيانات   باستعامل اتابع   امتغريات مستقلة وبني معدالت البطالة متغري  والبحث العلمي 

 .  E-Viewsحصائي وبالتطبيق عىل الربنامج اإل 2021-2000عن الفرتة 

 قتصاديةسياسات ا -تنمية مستدامة -بحث علمي -تعليم -بطالةالكلامت املفتاحية: 
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The United Nations Sustainable Development Goals: Investigate the 

impact of spending on education and research& development on 

unemployment rates in high-income countries Compared to middle- 

and low-income countries during2000-202 

 

Dr. Fatma Ahmed Hassan 

Abstract: 
The research attempts to investigate the extent to which the first goal of the 

United Nations sustainable development goals has been achieved, which is 

related to focusing on people, and in particular the study deals with the 

impact of spending on education and scientific research on unemployment 

rates in the high-income countries compared with medium and low-income 

countries in an attempt to determine the extent of the success of the 

economic policies followed to achieve the first goal of the sustainable 

development goals. 

The study follows the descriptive analytical approach by analyzing the 

evolution of spending rates on education and scientific research and the 

development of the unemployment rate in the high-income countries 

compared with medium and low-income countries during the period 2000-

2021. Then it follows the econometrics approach by building a simple linear 

regression model to analyze the relationship between spending on education 

and scientific research as independent variables. It showed unemployment 

rates as a dependent variable by using  data series for the period of 2000-

2021 and by applying the statistical program E-Views. 

 

 

Keywords: Unemployment- Education- Scientific Research- Sustainable 

Development- Macro Economic Policies.  

 



 

 ضريبة القيمة املضافة ودور التدقيق في 

 فاعلية الاذعان لها

 بان توفيق نجمم.
 مقدمة:

للحفاظ عىل األموال واالستغالل األمثل للموارد واحلد من األخطاء املحاسبية والتالعبات 

املضافة  يربز دور التدقيق املحاسبي لألغراض اجلبائية باعتباره  يف مرشوع رضيبة القيمة

الركيزة األساسية التي تعتمد عليها اإلدارة الرضيبية للتحقق من صحة البيانات واملعلومات 

، لذا حاولت من خالل هذا البحث توضيح دور ملحاسبية ملكافحة التهرب الرضيبياملالية وا

خالل آلية عمل رقابية املدقق جتاه رضيبة القيمة املضافة ومدى مسامهته يف فاعلية حتصيلها من 

  ن واحد .آوقائية يف 

 مشكلة البحث:

يمة املضافة كأحد وسائل تتمثل يف ضعف النظام الرضيبي يف العراق وعدم تطبيق رضيبة الق

 .ات واحلد من العجز يف املوازنةديرازيادة اإل

 أسئلة البحث:

 سئلة البحث يف التايل :أتتمثل 

 دارة الرضيبية يف العراق ؟بيق رضيبة القيمة املضافة لدى اإلهل هناك وعي رضيبي لتط -1

 ن يساهم التدقيق الفعال يف تسهيل جباية  رضيبة القيمة املضافة ؟أي مدى يمكن أىل إ -2

واضحة ورصحية يتبعها املدقق الرضيبي للتحقق من صحة  جراءات تدقيقيةإمدى وجود  -3

 البيانات املقدمة من املكلف والتي تساهم يف التقليل من ظاهرة عدم االمتثال الرضيبي ؟

 هداف البحث:أ

مهية أدارة الرضيبية يف العراق حول  بيان مدى الوعي الرضيبي لدى اإلىلإهيدف البحث 

لك من خالل توضيح مفهوم ومزايا رضيبة ذالوقت الراهن ولقيمة املضافة يف تطبيق رضيبة ا

ىل بيان  دور التدقيق يف إكام هيدف البحث ، مشاكل قياسها فضال عن متابعة، القيمة املضافة

 .ة القيمة املضافة بفعالية وكفاءةتسهيل جباية رضيب

 مهية البحث:أ

بغزارة مواردها وشموليتها مهية رضيبة القيمة املضافة التي تتصف أمهية البحث من أتنبع 

مجالية، وهبدف مواكبة يرادات اإللعامة للدولة من خالل حتصيالت اإللرفد املوازنة ا

                                                 
1

  ، العراق.جامعة البرصة، دارة واالقتصادكلية اإل، رصفيةتدريسية يف قسم العلوم املالية وامل 
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 التطورات العاملية اجلارية والتحضري لالندماج باتفاقيات مع املنظامت والدول العاملية كان

الرضيبي ذات قل التخفيف من عدم االمتثال و عىل األأالبد من وجود دور للتدقيق للحد 

بإضافة ن يسامهوا أن املدققني يتوقع منهم أزينة العامة للدولة عىل اعتبار التأثري السلبي عىل اخل

عن مدى كفاءة وفاعلية وسائل الرقابة والتدقيق  قيمة عن طريق تقديم توكيد  موضوعي

 .عند حتصيل رضيبة القيمة املضافة املطبقة

 منهج البحث:

 واختبار الفرضياتهداف البحث ألتحقيق 

يرادات وختفيض العجز ملضافة ال يساهم يف زيادة حجم اإلن تطبيق رضيبة القيمة اأ .1

 .يل تعزيز االستقرار االقتصاديوبالتا

 .اية  الرضيبة عىل القيمة املضافةال تساهم فاعلية التدقيق  يف تسهيل جب .2

 .املتعلقة بالبحثامليدانية فقد اعتمد املنهج الوصفي التحلييل للبيانات الثانوية و 

 .املدقق الرضيبي-املضافة -القيمة -رضيبة -التدقيق الكلامت املفتاحية:
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Value-added tax and the role of auditing in the effectiveness of its 

collection 

 

Ban Tawfeeq Najm 

Abstract: 

The research aims to demonstrate the extent of awareness of the tax 

administration in Iraq as well as the recognizing the importance of applying 

value-added tax at the present time and explaining the role of auditing in 

facilitating the effective and efficient collection of value added tax, based on 

the following assumptions: 

1. The application of value-added tax does not contribute to increasing the 

volume of state revenues and reducing the deficit and thus enhancing 

economic stability. 

2. There is no relationship between the effectiveness of the audit and the 

facilitation of VAT compliance. 

To test the hypotheses, a questionnaire was prepared and distributed in the 

General Authority for Taxes to a selected sample of auditors, and it is 

processed using statistical packages for social sciences.)SPSS(. 

 

Keywords: Audit - tax - value added - tax auditor. alysis, Palestine. 



 

القيادة ألاخالقية وعالقتها باإلبداع إلاداري لدى رؤساء ألاقسام في الجامعات 

ة التدريسيةأالفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهي  
 

1دولت إبراهيم البدويم.  

 مقدمة:

القيادة األخالقية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى  هدفت الدراسة إىل الت عرف عىل واقع 

ة التدريسية. وقد أظهرت أرؤساء األقسام يف اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء اهلي

عدم وجود  فضال  عنبني القيادة األخالقية واإلبداع اإلداري،  إجيابية   النتائج وجود عالقة  

ى الوظيفي،  فروق   ى إىل سنوات اخلربة وامل سم   يف حنييف متوسط استجابات العينة ت ع ز 

ى ملتغري اجلامعة ونوعها.  ز  دت فروق ت ع  ج   و 

 مشكلة البحث:

يف حتسني العملية اإلدارية والرتبوية، ملا للقائد  كبرية   ت عد القيادة األخالقية  ذات أمهية  

وعىل سلوك العاملني عىل املناخ التنظيمي يف املنظمة  جياب  وإ وفاعل   كبري   األخالقي من دور  

 قيمي   ونموذج   ساس  أو مهم   القيادة األخالقية مصدر   فضال  عن أن  قيمهم. واجتاهاهتم و

 قدرة اجلامعات عىل حتقيق اإلبداع اإلداري ال لتحقيق أهداف ورؤى اجلامعات، لذا فإن  

تي متتلك الصفات والسامت والسلوكيات األخالقية، دون وجود القيادة المن قه ييمكن حتق

العديد من  يف كبري   القيادة األخالقية هلا تأثري   ن  أأظهرت نتائج العديد من الدراسات  إذ

( التي بينت وجود عالقة 2017دراسة الشاعر )مثل: اإلبداع اإلداري  :ومنها ،املتغريات

ارتباطية قوية بني املامرسات األخالقية واإلبداع اإلداري يف اجلامعات الفلسطينية، ودراسة 

( التي أكدت عىل وجود تأثري معنوي غري مبارش لسلوكيات القيادة األخالقية 2019زيد ) بوأ

بات التي تتطلب وجود قيادة تتصف عىل اإلبداع. ويف اجلامعات يوجد الكثري من الصعو

فر جو مالئم وأخالقي ملامرسة ابالعدالة واملساواة واملوضوعية يف التعامل مع املرؤوسني وتو

ظت وملست ة تدريس يف اجلامعة فقد حلأ، ومن واقع عمل الباحثة كعضو هيبإبداع   املهام كافة  

بتحقيق املساواة  هاتزامى الوجود بعض املالحظات والتساؤالت حول واقع القيادة ومد

والعدالة يف توزيع املهام وتشجيع اإلبداع يف اجلامعة، ومن هنا تبلورت فكرة الدراسة ، 

داري  لدى رؤساء األقسام بداع اإلوتتمثل مشكلة الدراسة يف القيادة األخالقية وعالقتها باإل

 ة التدريسية. أيف اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء اهلي

 

                                                 
 اجلامعة العربية األمريكية / فلسطني -طالبة دكتوراه 1
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  لة البحث:أسئ

ما واقع القيادة األخالقية لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظر  .1

 ة التدريسية ؟أأعضاء اهلي

ما واقع االبداع االداري لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات الفلسطينية  من وجهة نظر  .2

 ة التدريسية ؟أأعضاء اهلي

داري لدى رؤساء بداع اإلالقيادة األخالقية واإلهل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  .3

 األقسام يف اجلامعات الفلسطينية ؟

يف متوسط  ( α ≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند واقع الداللة ) .4

استجابات العينة عىل مقياس القيادة األخالقية لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات الفلسطينية  

 الوظيفي، سنوات اخلربة، نوع اجلامعة، اجلامعة(؟تعزى ملتغريات )املسمى 

يف متوسط  ( α ≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند واقع الداللة ) .5

استجابات العينة عىل مقياس االبداع االداري لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات الفلسطينية  

 ة، اجلامعة(؟ى الوظيفي، سنوات اخلربة، نوع اجلامععزى ملتغريات )املسم  ت

 أهداف البحث:

 لكشف عن: اىلإسعت الدراسة 

واقع القيادة األخالقية لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات الفلسطينية  من وجهة نظر  .1

 ة التدريسية.أأعضاء اهلي

واقع االبداع االداري لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء  .2

 ة التدريسية.أاهلي

داري لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات بداع اإلالعالقة بني القيادة األخالقية واإل داللة .3

 الفلسطينية.

( يف متوسط استجابات العينة عىل مقياس  α ≤  0.05واقع داللة الفروق عند مستوى ) .4

ى القيادة األخالقية لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات الفلسطينية  تعزى ملتغريات )املسم  

 ، سنوات اخلربة، نوع اجلامعة، اجلامعة(.الوظيفي

( يف متوسط استجابات العينة عىل مقياس  α ≤  0.05واقع داللة الفروق عند مستوى ) .5

ى داري لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات الفلسطينية  تعزى ملتغريات )املسم  بداع اإلاإل

 الوظيفي، سنوات اخلربة، نوع اجلامعة، اجلامعة(.
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 أمهية البحث:

تكون نتائج هذه الدراسة مثرية لألدب النظري، وذلك من  ن  أ. األمهية النظرية: ي ؤمل 

 الدراسات والبحوث التي تضمنتها هذه الدراسة.

األمهية التطبيقية: ي ؤمل أن توفر الدراسة تغذية راجعة للقيادات يف اجلامعات وللجهات  .2

ملام بمستوى ممارسة القيادات ألبعاد اإلالدراسة من ذات العالقة، وأن تستفيد من نتائج 

القيادة األخالقية وما هلذه األبعاد من عالقة باإلبداع اإلداري يف اجلامعات، واختاذ 

االجراءات الالزمة ملعاجلة العوامل السلبية التي تعمل عىل انخفاضها، وتزويد صانعي القرار 

 باقرتاحات، وذلك بتطبيق نتائجها يف اجلامعات الفلسطينية.

 منهج البحث:

ل ل بياناهتا بعد  لامعاست تم   املنهج الوصفي االرتباطي الذي يصف الظاهرة قيد الدراسة، وُي 

مجعها من عينة الدراسة، ويكشف عن العالقة بني متغرياهتا وصوال  للكشف عن اآلثار 

 املرتتبة عليها.

 .الرتبوي -اإلداري -اإلبداع -األخالقية–القيادة الكلامت املفتاحية: 
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Ethical Leadership and its Relationship to Administrative Innovation 

among Department Heads in Palestinian Universities from the 

Viewpoint of Faculty Members 

 

Lect.Dawlat Ibrahim AL-badawi 

 

Abstract 

 The study aimed to identify the reality of ethical leadership and its 

relationship to administrative innovation of department heads in Palestinian 

Universities from the viewpoint of the faculty members. The researcher 

adopted the questionnaire as a tool for collecting data and information, and 

the sample consisted of (293) faculty members, who were chosen randomly. 

The descriptive correlative method has been used. The results showed a 

positive relationship between ethical leadership and administrative 

innovation, also showed that there were no statistically significant 

differences in the average sample responses due to years of experience and 

job title. While there were differences due to the variable and type of 

University. The study recommended the necessity of emphasizing the 

practice of ethical leadership and the role of the department head and its 

positive impact on enhancing administrative innovation in the department, 

the necessity of holding training courses for heads of departments in 

Palestinian Universities dealing with ethical leadership and administrative 

innovation in terms of the foundations and mechanisms of application in the 

field, and finally the need to increase the interest of institutions in 

administrative innovation and work on creating a stable and attractive 

environment. 

 

Keywords: Ethical Leadership, Administrative Innovation 

 



 

مكانية قياس بعض من خصائص القيادة النسوية في التوجه الريادي لبعض إ

 مؤسسات الدولة العراقية
 

1م.ميادة كاظم نتوش  

  :مقدمة

موضوع القيادة  من  التطورات يعد   ةالتغريات التي يشهدها الوضع احلايل ومواكب ةنتيج

استطاعت املرأة من ممارسة  إذ يف خمتلف جوانب احلياة ا مهم  املهمة ويشكل حمور   اتعواملوض

يف الوظائف  نسوي   صبح هناك تواجد  أبعض الوظائف التي كانت تقترص عىل الرجال, بحيث 

ا مع حتسني امن  ىل ارتفاع التواجد النسوي يف خمتلف القطاعات تزإدى أ مم اختلف القطاعات مل

ىل رغبة املنظمت إاملتسارع  يالتطور العلم يعد  و( . 1: 2017وضاع يف البالد ) يمينةاأل

ل , بحيث يمث  ىل الريادةإللوصول  ا  املوارد الالزمة كافة  هلمعىل القمة من حيث استإللوصول 

تبناه املنظمت ت توجه   ي  االساس أل روهو احلج كافة   املورد البرشي العقل املدبر للموارد

جتاه تطوير وتقديم امن املجازفة وامليل ب عال   يتصف بمستوى   ، بحيثالسلعية واخلدمية

 (.2: 2021اخلدمات اجلديدة ) ابو داوداملنتجات و

 مشكلة البحث:

تنصيبها قياديا   يف كبري   زال هناك قصور  ما هن  إال أيف املجتمع  وفاعال   مهم   اللمرأة دور   ن  أوبم 

يف  و شبه معدوم  أ ايزال ظهورها معدوم   ماي الرجل وأا  بربحيث يبقى متيزها القيادي مقترص  

وانم  همضعف وأالكفاءات النسائية واملهارات  العليا , وهذا ليس لقلة  ةدارياملناصب اإل

 ملناصب العليا.اللعقبات التي تواجههن وحتول دون توليهن 

 البحث: ةسئلأ

التوجه الريادي  لدى  عىل؟ وهل تشجع ا يف التوجه الرياديهل تؤثر القيادة النسوية إجياب  

 فراد العاملني  يف مؤسسات الدولة  ؟اال

 أهداف البحث:

لتي السابقة التي توافرت لدى الباحثة البحث ومن مراجعة الدراسات ا ةمهيأ.متثلت 1

عىل  متغري   ات باختيار العالقات ما بني كل  قامت الدراس إذ ،تناولت متغريات البحث الرئيسة

يؤثر عىل  مستقال   ا)القيادة النسوية ( متغري   جتمع ما بني متغري   عدم وجود دراسة   :يأ حدة

 )التوجه الريادي(. معتمد   متغري  

                                                 
تدريسية يف جامعة البرصة / كلية االدارة واالقتصاد / قسم العلوم املالية واملرصفية التخصص العام / ادارة االعمل،  1

 التخصص الدقيق / سلوك التنظيمي 



 
  ITIRMSE-22)) ISBN: 978-9922-9838-0-6كتاب ملخصات املؤتمر الدولي الرابع: التوجهات الحديثة في العالقات الدولية والاعالم والعلوم الاجتماعية والتربوية 

 

 

 51 
 

فراد يف حتقيق التوجه الريادي لدى األ .توضيح وفهم الدور القيادي الذي متثله املرأة2

 مؤسسات الدولة العراقية .العاملني يف 

 البحث: ةمهيأ

 .الريادي داخل املؤسسات العراقية .توضيح الدور الذي متثله املرأة القائدة لتحقيق التوجه1

.تشخيص ودراسة العالقة  بني املتغري املستقل )القيادة النسوية ( واملتغري التابع )التوجه 2

 الريادي  (.

 منهج البحث:

سس النظرية ملفهوم القيادة اتبع البحث يف جانبه النظري منهج االستنباط لتحليل األ 

والعالقة بني هذا املفهوم والتوجه الريادي  واستخالص املحصلة النهائية التي تتجه نحو 

 فضل . سلوب القيادة النسوية باالجتاه األأحتديد 

ستطالع اطاملا ركزت عىل  التحلييل(اعتمدت الباحثة يف دراستها عىل املنهج )الوصفي  إذ

، علمية   القيام بالوصف بطريقة  بو املشكالت العلمية ألدراسة الظواهر  ب  سلوأفهو راء اآل

 طر  أهلا دالئل وبراهني متنح الباحثة القدرة عىل وضع  منطقية   الوصول إىل تفسريات   م  ثومن 

 . حثذلك يف حتديد نتائج الب لمعاست للمشكلة، ويتم   حمددة  

 .التعاون ،البداهة، التعاطف ،التوجه الريادي ة،القيادة النسوي الكلمت املفتاحية:
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The Possibility of Measuring some of the Characteristics of Women's 

Leadership in the Leadership Orientation of some Iraqi State 

Institutions 

Mayada Kadhem Netoush 

Abstract  
The study aimed to clarify the nature of the relationship between the 

exclusion of women's leadership and the entrepreneurial orientation, and in 

order to achieve this goal, the researcher conducted an exploratory study of 

the opinions of a sample of female workers in Basra Governorate. 

In light of the results, a set of conclusions was reached. The most important 

of which is that there is an important and basic role for women’s leadership 

in promoting the entrepreneurial orientation by intensifying efforts towards 

innovation, creativity and management in increasing the orientation towards 

leadership and emphasizing its importance. 

Regarding the recommendations, the most important of which was the 

necessity to increase the role of women, and to try to eliminate the cultural 

challenges in the inequality of women with men. 

 
Keywords: Feminist leadership, Entrepreneurial Orientation, Empathy, intuition, 

cooperation. 

 



 

 العالقة بين الجاهزية التنظيمية للتغير والازدهار التنظيمي
 دراسة تطبيقية في املعهد التقني بابل 

 
1رقيه كاظم محزهم.م. 2مائده حسن مايضم.م.   

  

 مقدمة:

تناولت  لذايقرتن ازدهار املنظامت بمدى استعدادها وجاهزيتها لعمليات التغري التنظيمي، 

 معينة   داء مهمة  الدراسة اجلاهزية التنظيمية للتغري والتي تشري اىل مدى استعداد االفراد أل

 الرخاء والنمووالعمل عىل تنفيذها، اما االزدهار التنظيمي فيعني مدى قدرة املنظمة لتحقيق 

 داء املتميز واالبتكار يف العمل.األباالقتصادي 

 مشكلة البحث: 

فهل  لنجاح املنظمة وازدهارها، العنرص االساسحداث التغري إاليزال االفراد ورغبتهم يف 

وما مدى  ؟زدهار التنظيمي يف املنظمة املبحوثةستساهم اجلاهزية التنظيمية للتغري يف حتقيق اال

 .؟تغريات الدراسةتطبيق املنظمة املبحوثة مل

 أسئلة البحث:

 حاول البحث االجابة عن جمموعة من االسئلة وهي: 

 التنظيمي؟ما العالقة بني اجلاهزية التنظيمية للتغري واالزدهار  .1

 تأثري اجلاهزية التنظيمية للتغري يف حتقيق االزدهار التنظيمي؟ ما .2

  للتغري؟ ةما مدى استعداد افراد املنظمة املبحوث .3

 هل لدى املنظمة املبحوثة الرغبة  لتحقيق االزدهار التنظيمي؟  .4

 أهداف البحث:

)اجلاهزية التنظيمية للتغري  هتدف الدراسة اىل عرض االطار النظري ملتغريات الدراسة 

اجلاهزية التنظيمية للتغري ملفهوم )مدى تبني املنظمة املبحوثة وواالزدهار التنظيمي(  

 واالزدهار التنظيمي(.

  

                                                 
ماجستري  ، 2٠12دارة صناعية سنة إلوريوس اوبك ،2٠٠٦رة خمازن  سنة ادإتدريسية يف املعهد التقني بابل، حاصلة عىل دبلوم  1

 .دارة واالقتصاد / جامعة بابلكلية اإل دارة صناعية ،إ
 .1988املحاسبة رة واالقتصاد قسم داتدريسية يف املعهد التقني بابل بكالوريوس من اجلامعة املستنرصية كلية اإل 2
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  أمهية البحث:

تستمد امهية الدراسة احلالية امهيتها من املتغريات التي تم تناوهلا لتحقيق النمو واالزدهار 

باملنظامت املنافسة، وكذلك تناوهلا لقطاع خدمي تعليمي مهم )املعهد التقني بابل(،  ة  مقارن

 مي.واالزدهار التنظي ،اجلاهزية التنظيمية للتغري :والربط بني متغريين مها

 منهج البحث: 

( استامرة استبيان عىل مسؤويل االقسام والشعب ٦8توزيع ) العينة القصدية تم   عاملباست

ت الباحثة لمعجل معاجلة البيانات واملعلومات استألدات يف املعهد التقني بابل، ووالوح

تبار متغريات الخ  Spss v.28  ،Microsoft Excel 2010برنامج  مثل: حصائية من الربامج اإل اعدد  

 الدراسة.   

 اجلاهزية التنظيمية للتغري، االزدهار التنظيمي، االلتزام بالتغري، كفاءة التغري، رأس املال الفكري.الكلامت املفتاحية: 

 

 

The Relationship between Readiness for Change and Organizational 

Prosperity, a Study at the Babylon Technical Institute. 

 
Roqaya Kazem Hamza  Al-Murshidi1   Maiyda hassan madhi 

 

Abstract 

 

The prosperity of organizations is associated with the extent of their 

preparing and readiness for the processes of organizational change. The 

study dealt with the organizational readiness for change, which refers to the 

extent to which individuals are prepared to perform a specific task and work 

to implement it. As for organizational prosperity, it means the extent to 

which the organization is able to achieve prosperity and economic growth 

through distinguishable performance and innovation at work. 

 

Keywords: organizational readiness for change, organizational prosperity, 

Commitment to change, efficiency of change, intellectual capital .  
 

 



 

 

 محور التربية والتعليم



 

 
 

 الدرس الفقهي بني األصالة واملعارصة وحتديات العوملة

 

 أ.م.د عيسى أمحد حمل الفالحي

 مقدمة:

حتظى مسألة تدريس الفقه اإلسالمي يف املجتمعات اإلسالمية بأمهية بالغة نظرا الرتباط الفقه 

باحلياة اليومية للمسلمني، ولكونه يأيت يف طليعة العلوم التي حض القرآن الكريم عىل طلبها: 

ولكن تثار الكثري من اإلشكاالت حول قصور الدرس الفقهي، يف مناهجه ليتفقهوا يف الدين

وطرق تدريسه وضعف ارتباطه بمنابعه األصلية، أو عن عدم مواكبة التطورات، ومواجهة 

 التحديات املعارصة.

 مشكلة البحث:

 خلصت مشكلة البحث بام يواجهه الفقه اإلسالمي ودرسه من حتديات منها:

 ط يفتستنب مل الراهن الوقت يف املجتمع قوانني تنظم التي واألحكام القواعد كون: الغربة•

جزء كبري منها من الفقه اإلسالمي أصالة. ومن الطبيعي أن يصبح الدرس الفقهي يف ظل 

هذا الواقع حمارصا  بتحدي التجدد الذايت، وحتدي إجياد واقع عميل له يف جمتمع مسلم مقطوع 

 عن مرجعيته الترشيعية.

وآثارها يف صياغة ية والسياس واالقتصادية، واالجتامعية، الثقافية، أنواعها بكل: العوملة•

األفكار والعادات والتقاليد والسلوكيات والتي ينبغي للدرس الفقهي أن يكون مكافئا هلا 

 سلبا وإجيابا.

 صغرية قرية العامل من جعل الذي الكثرية ووسائله وإمكاناته اهلائل احلضاري االنفتاح•

ة البناء والرتبية مسأل جعل مما وتشوهيها فيها الطعن أو فكرة ألي الرتويج فيها يسهل

 والتدريس عملية شاقة وعسرية.

 :البحث أسئلة

 يثري البحث ثالثة تساؤالت مهمة:

 هل تفي الطريقة التقليدية لتدريس الفقه اإلسالمي بمتطلبات الواقع املعارص؟.1

هل طريقة التدريس األكاديمي املعارصة للفقه اإلسالمي قادرة عىل إجياد امللكة الفقهية .2

 للنوازل واملستجدات الفقهية للواقع الذي نعيشه؟ املكافئة

ما نوع التجديد يف تدريس الفقه املناسب التي جتعله قادرا عىل جتاوز التحديات التي .3

 تواجهه من الغربة، والعوملة، واالنفتاح احلضاري اهلائل والرسيع.
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 أهداف البحث:

ت جمموعة من األهداف والغايات بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث، وأسئلته السابقة تشكل

 التي يمكن توضيحها يف النقاط اآلتية:

وصف واقع الدرس الفقهي، واالطالع عىل أهم طرق تدريسه يف التعليم اجلامعي من .1

 أجل النهوض به اىل املستوى الذي ييرس األخذ به. 

يف ذلك،  رصد دعوات األصالة أو املعارصة واحلداثة يف تدريس الفقه وأهم التوجهات.2

 واالجتهاد يف بيان أغراضها ومراميها.

. بيان أهم التحديات التي تواجه تدريس الفقه وأنواعها، وآثارها املبارشة وغري املبارشة 3

 عىل عملية تدريس الفقه.

. االجتهاد يف ترجيح التصور املناسب لطريقة تدريس الفقه االسالمي، واخلصائص املثىل 4

 ملرونة ملزج ذلك باألفكار املعارصة والطرق احلديثة.لذلك. مع مراعاة مبدأ ا

. بيان أهم طرق الرتبية والتعليم قديمها وحديثها، مع توجيه النقد للطرق التقليدية، 5

 واحلديثة بام يربز مثالبها وحسناهتا.

. تعد طريقة التدريس أهم عنارص هذه العملية الرتبوية بروزا. فكيف يمكن توظيفها 6

ريس الفقه يف اجلامعات ليصبح هذا العلم باملستوى الذي يواجه التحديات لالرتقاء بتد

 الكثرية التي أملت باألمة االسالمية.

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف تتبع وتقييم واقع تدريس الفقه اإلسالمي، وخمرجاته، ومدى مواكبة 

العلوم ومهاراهتا، ويف  هذه العملية للعرص احلديث، والتطورات احلاصلة يف جماالت تدريس

بيان تعدد طرق التعليم والتدريس احلديثة بام ال يتعارض بال شك مع أساليب تدريس العلوم 

الرشعية وأهدافها ومضامينها، بل إن اإلسالم ودواعي اإلتقان التي حثنا عليها رسول اهلل 

ل  ال ذ  صل اهلل عليه وسلم   تستدعي دائام األخذ باألفضل لقوله تعاىل:  و  ع ون  ال ق 
ت م  ين  ي س 

م  أ ول و األ  ل ب اب   أ ول ئ ك  ه  م  اهلل   و  اه  د  ين  ه  ن ه  أ ول ئ ك  ال ذ  س  [ فاآلية تأمر 18الزمر: ] ف ي ت ب ع ون  أ ح 

املسلمني أن يأخذوا أحسن ما جيدون، وقد وصف اهلل الذين يفعلون ذلك بأهنم أهل العقول 

 ة.الراجحة والبصائر النري

ومن دواعي البحث بيان الطرق احلديثة وتكييفها لتسهم بصفة عامة يف تنظيم املواقف 

التعليمية بام يؤدي اىل تنمية القدرة عىل التعليم. ومتكني املتعلمني من ممارسته اعتامدا عىل 

 جهودهم الذاتية لتنمية شخصياهتم بكافة جوان بها.
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التوجهات بني دعوات احلداثة واألصالة،  وتكمن أمهية البحث أيضا يف رصد وتتبع أهم

وبيان سلبيات واجيابيات كل توجه، وصور اجلمع املمكنة بينها بام حيقق التطور يف األداء، 

 واالتقان يف العمل. 

 منهج البحث:

اعتمد البحث املنهج الوصفي، مع إطاللة بسيطة عىل املنهج التارخيي ملا يتعلق بطرائق تدريس 

 العصور اإلسالمية. الفقه وتطورها يف

خصصت املبحث األول منه لتعريف مصطلحات العنوان، وتكلمت يف املبحث الثاين عن 

طرق الرتبية والتعليم عرب العصور اإلسالمية، وطرائق التدريس يف التعليم األكاديمي 

املعارص. واملبحث الثالث خصصته لتدريس الفقه بني األصالة واملعارصة بام يشبه املقارنة. 

 وختمته بخامتة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

 

الفقه اإلسالمي، طرائق التدريس، الدرس الفقهي، األصالة واملعارصة،  الكلامت املفتاحية:

 العوملة.
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Alfiqhiu Lesson between Authenticity and Modernity and the 

Challenges of Globalization 

 

Assist. Prof.Dr. Issa Ahmad Mahal 

 

Abstract 

Many problems arise about the shortcomings of the jurisprudence lesson, in 

its curricula and methods of teaching, and its weak connection with its 

original sources, or its failure to keep pace with modern developments, and 

its failure to confront contemporary challenges. The purpose of this research 

was to track and evaluate the reality of teaching Islamic jurisprudence, its 

outputs, and the extent to which this process keeps pace with the modern 

era, and to reveal developments in the fields of science teaching, the 

multiplicity of modern teaching and teaching methods, the diversity of its 

skills, and its adaptation to contribute in general to organizing educational 

situations. The research also contributed to monitoring and tracing the most 

important trends regarding the doctrinal lesson between the calls for 

modernity and originality, clarifying the negatives and positives of each 

trend, and the possible combinations between them in order to achieve 

development in performance and workmanship. The research adopted the 

descriptive approach, with a simple view of the historical approach with 

regard to the methods of teaching jurisprudence and its development in the 

Islamic eras. 

 

Keywords: Islamic jurisprudence, teaching methods, jurisprudence lesson, 

authenticity and modernity, globalization. 
 



 

 

 
 مؤشرات مقترحة لتحسين ألاداء املنهي ملديري املدارس في

 ضوء منظومة إجادة لقياس ألاداء بسلطنة عمان 
 

1د. محيد بن مسلم بن سعيد السعيدي 2خالد بن مجعة بن مخيس الشيدي م.م.           

 

 مقدمة

جهزهتا اإلدارية لضامن حتقيق أ، تبنت سلطنة عامن حتديث 2040يف إطار حتقيق رؤية عامن 

داء األفراد عىل حتمل أتطوير عمل املؤسسات وزيادة قدرة األداء املهني اجليد، وذلك ب

املسؤولية واإلنتاجية وحتسني أداء العمل، ومن أجل ذلك سعت إلجياد منظومة لقياس األداء 

ادة املؤسسية، وت عد منظومة إجادة لقياس األداء من أهم ممكنات الرؤية الفردي واإلج

املستقبلية إذ تسعى بواسطتها إىل توفري األدوات املناسبة لتطوير املوارد البرشية من خالل بناء 

 .ثقافة اإلجادة يف األداء الوظيفي، وحتسني نظم تقييم األداء، وربط اإلنتاجية باحلوافز

 :مشكلة البحث

إىل أمهية حتديث األجهزة املدنية واالهتامم  2021أشارت احلكومة العامنية احلديثة يف عام 

تنميــة رأس املــال البشــري، إىل وزارة العمــل  بتجويد األداء يف مجيع القطاعات، لذا سعت

عملت الوزارة جاهدة السـتحداث منظومـة ووذلــك لالرتقـاء بمسـتوى األداء احلكومـي، 

هلــذه  عكمنظومــة حلوكمــة األداء الوظيفــي، حيــث وض واملؤسيس ـاس األداء الفـرديلقي

املنظومــة نظــام جديــد لقيــاس األداء، وتعد هذه املنظومة حديثة عهد فقد تم تطبيقها يف 

 م. 2021/2022منتصف الفصل األول من العام الدرايس 

امد مؤرشات متفق عليها حملي ا وإقليمي ا ودولي ا ( بإعداد واعت2019وأوصت دراسة الزهراين )

يف تقييم أداء املؤسسات التعليمية للحد من تشتت اجلهود اإلرشافية لتحقيق جودة 

املخرجات التعليمية، وإجراء دراسات حول استخدام مؤرشات األداء املدريس لتحقيق 

( إىل أن معرفة 2019توصلت دراسة القحطاين والعامري )التوازن يف العمل اإلرشايف. و

مدى توافر متطلبات تطبيق مؤرشات نظام األداء املدريس باملدارس احلكومية جاءت 

( إىل ضعف مستوى 2019بمستوى متوسط. وأشارت أهم نتائج دراسة احلرضمي )

                                                 
حاصل عىل الدكتوراة يف علوم الرتبية من جامعة اللبنانية، يعمل يف وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عامن، له العديدة من املؤلفات  1

 واالصدارات، شارك يف العديد من املؤمترات وورش العمل التخصصية، له عدة ابحاث منشورة يف جمالت عربية ودولية.  
عام يف االرشاف والتدريس،  22رياضيات، خربة مادة المرشف ، لك حممد اخلامس باململكة املغربيةجامعة امل ة يفباحث دكتورا 2

نرش عدد من األبحاث، وشارك يف مؤمترات عدة دولية وحملية، له عدد من الدورات واملشاركات، حاصل عىل عدد من اجلوائز 

 والشهادات القيمة.
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اخلربات القادرة عىل تفعيل استخدام املؤرشات الرتبوية يف حتسني األداء بمدارس التعليم ما 

( إىل أن منظومة مؤرشات 2019) الزهراينيف سلطنة عامن، وتوصلت دراسة  بعد األسايس

قق املأمول يف املجاالت الثالث )التحصيل الدرايس، والنمو املهني،  قيادة األداء اإلرشايف مل حت 

 .واألساليب اإلرشافية( لعمل املرشف الرتبوي

وح خارطة طريق وقد الحظ الباحثان من خالل خربهتم يف العمل اإلرشايف عدم وض

لفت إدارات املدارس بإعداد خطط لتطوير وحتسني األداء  مؤرشات األداء املدريس، فقد ك 

ية والتعليم، ومتثلت رؤية املدريس حتوي مؤرشات لتحقيق غايات وأهداف وزارة الرتب

قرتحة لتحسني املؤرشات  بتحديد مشكلة الدراسة املتمثلة يف التقيص عن بعض املالباحثني

 .ء املهني ملديري املدارس يف ضوء منظومة إجادة لقياس األداء بسلطنة عامناألدا

 أسئلة البحث

ما درجة املؤرشات املقرتحة لتحسني األداء املهني ملديري املدارس يف ضوء منظومة إجادة 

 لقياس األداء بسلطنة عامن؟

لتحسني األداء املهني هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة أمهية املؤرشات املقرتحة 

ملديري املدارس يف ضوء منظومة إجادة لقياس األداء بسلطنة عامن يمكن أن تعزى ملتغريات 

 الوظيفة، واجلنس، واملرحلة التعليمية؟

 أهداف البحث

 :إىل بحثال هدف

درجة املؤرشات املقرتحة لتحسني األداء املهني ملديري املدارس يف ضوء منظومة  إىل التعرف

 .لقياس األداء بسلطنة عامن إجادة

يف درجة أمهية املؤرشات املقرتحة لتحسني األداء املهني ملديري  إىل داللة الفروقالتعرف 

املدارس يف ضوء منظومة إجادة لقياس األداء بسلطنة عامن يمكن أن تعزى ملتغريات الوظيفة، 

 واجلنس، واملرحلة التعليمية.

 أمهية البحث

حداثة تطبيق املنظومة حيث بدأ تطبيقها يف منتصف الفصل الدرايس  يفتتمثل أمهية الدراسة 

والفوائد التي يمكن أن تقدما املؤرشات املقرتحة  م،2021/2022األول من العام الدرايس 

لتحسني أداء مديري املدارس، كأحد األدوات املهمة لتطبيق منظومة إجادة لقياس األداء، 

القصور املصاحبة لألساليب واملؤرشات املستخدمة يف ويمكن توضيح ذلك يف معاجلة أوجه 

مؤرشات البحث واملشاريع ، مؤرشات اإلنامء املهني، مؤرشات األعامل اإلداريةوصف 

 .مؤرشات التحصيل الدرايسو مؤرشات املامرسات اإلرشافية، واملبادرات
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 منهج البحث

ا  هلذا النوع من الدراسات، اعتمد الباحثان يف الدراسة املنهج الوصفي، والذي يعترب مناسب

يدانية حوهلا بواسطة أداة املوذلك عن طريق وصف الظاهرة من خالل مجع البيانات 

 االستبانة.

 املدارس، منظومة إجادة، قياس األداء. واملؤرشات، األداء املهني، مدير الكلامت املفتاحية:

 

Suggested Indicators to Improve the Professional Performance of 
School Principals in the Light of the Ejada System for Measuring 

Performance in the Sultanate of Oman 
 

Dr. Humaid Mislm said alsaidi             Mr. Khalid Juma Khamis 
 

Abstract: 
The study's main objective is to uncover the proposed indicators for 
improving school principals' professional performance under the Sultanate of 
Oman's Ejada performance measurement system. The study's findings 
indicated that the proposed indicators' value for increasing school principals' 
professional performance, in light of the individual performance system and 
institutional proficiency was high in the overall domains of investigation, with 
an average of (4.38). The findings also revealed that there were no statistically 
significant differences between the average scores of the proposed indicators 
for improving school principals' professional performance in light of the Ejada 
system for measuring performance in the Sultanate of Oman due to job 
variables and educational stage at the level of significance (α = 0.05). The 
researchers proposed that school administrators be trained on a competence 
system to assist them in constructing educational indicators and building the 
capacity to measure them among school employees, based on the existence of 
statistical significance in the gender variable in favor of females. 
 
Keywords: indicators, professional performance, school principals, 
proficiency system, performance measurement. 
 



 

فاعلية برنامج تعليمي إثرائي قائم على املدخل البيني لتضمين تطبيقات النانو 

تكنولوجي املتعلقة باالستدامة البيئية في تنمية القدرة على الابتكار واتخاذ 

 الصف الحادي عشر بسلطنة عمانالقرار نحو املشكالت البيئية لدى طالبات 

 
1د. بسامء بنت محد بن عيل الريامية ار  2د. نور بنت أمحد النج   

 

 مقدمة:

يتناول البحث دراسة حول برنامج تعليمي إثرائي قائم عىل املدخل البيني لتضمني تطبيقات 

وقياس فاعليته يف النانو تكنولوجي املتعلقة باالستدامة البيئية يف مادة اجلغرافيا االقتصادية 

تنمية القدرة عىل االبتكار واختاذ القرار نحو املشكالت البيئية لدى طالبات الصف احلادي 

 عرش بسلطنة عامن.

 مشكلة البحث:

قصور مناهج الدراسات االجتامعية بشكل عام ومنهج اجلغرافيا االقتصادية بسلطنة عامن 

تكنولوجي، عىل الرغم من احتواء  بشكل خاص من تضمني مفاهيم وعلوم وتطبيقات النانو

هذه املناهج للعديد من املوضوعات التي يمكن إثراءها بتطبيقات النانو تكنولوجي يف خمتلف 

املجاالت، وبام إن الوحدة األوىل من منهج اجلغرافيا االقتصادية تتحدث حول املوارد 

بيئية هلذه املوارد الطبيعية الطبيعية وطرق استدامتها، فقد ارتأت الباحثتان تناول املشكالت ال

وطرق استدامتها باستخدام النانو تكنولوجي، وتدريب الطالبات عىل إجياد حلول ابتكارية 

 هلذه املشكالت واختاذ القرار املناسب حياهلا.

 أسئلة البحث:

ما فاعلية برنامج تعليمي إثرائي قائم عىل املدخل البيني لتضمني تطبيقات النانو  .1

يف تنمية القدرة عىل االبتكار نحو املشكالت البيئية تكنولوجي املتعلقة باالستدامة البيئية 

 لدى طالبات الصف احلادي عرش بسلطنة عامن؟

لتضمني تطبيقات النانو  ما فاعلية برنامج تعليمي إثرائي قائم عىل املدخل البيني .2

يف تنمية القدرة عىل اختاذ القرار نحو املشكالت تكنولوجي املتعلقة باالستدامة البيئية 

 البيئية لدى طالبات الصف احلادي عرش بسلطنة عامن؟

 

                                                 
 والتعليم/ سلطنة عامن.باحثة تربوية بوزارة الرتبية  1
 أستاذ مساعد/ قسم املناهج والتدريس/كلية الرتبية/ جامعة السلطان قابوس. 2
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 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

 كن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:التي يم

الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي إثرائي قائم عىل املدخل البيني لتضمني تطبيقات النانو  .1

يف تنمية القدرة عىل االبتكار نحو املشكالت البيئية تكنولوجي املتعلقة باالستدامة البيئية 

 .لدى طالبات الصف احلادي عرش بسلطنة عامن

ة برنامج تعليمي إثرائي قائم عىل املدخل البيني لتضمني تطبيقات النانو الكشف عن فاعلي .2

يف تنمية القدرة عىل اختاذ القرار نحو املشكالت تكنولوجي املتعلقة باالستدامة البيئية 

 .البيئية لدى طالبات الصف احلادي عرش بسلطنة عامن

 أمهية البحث:

بيقات النانو تكنولوجي املتعلقة تقديم برنامج تعليمي وفقا ملعارف حديثة حول تط .1

باالستدامة البيئية، ويعد إضافة جديدة للحقل الرتبوي؛ لندرة الربامج التعليمية يف هذا 

 املجال حسب اط الع الباحثة.

وضع دليل لربنامج تعليمي إثرائي قائم عىل ربط تطبيقات النانو تكنولوجي املتعلقة  .2

 قتصادية للصف احلادي عرش.باالستدامة البيئية بامدة اجلغرافيا اال

تقديم حمتوى يمكن أن يفيد مطوري املناهج بوزارة الرتبية والتعليم عىل تضمني  .3

موضوعات النانو تكنولوجي واالستدامة البيئية ضمن مناهجها بعد االطالع عىل نتائج 

 هذه الدراسة.

يئية، واالجتاه تقديم أدوات لقياس القدرة عىل االبتكار واختاذ القرار نحو املشكالت الب .4

 نحو النانو تكنولوجي يمكن أن تفيد الباحثني.

تقديم أنموذج لكيفية تضمني تطبيقات النانو تكنولوجي املتعلقة باالستدامة البيئية يف مادة  .5

اجلغرافيا االقتصادية من خالل استخدام املدخل البيني القائم عىل دمج التخصصات 

 وتعددها.

ومنهج اجلغرافيا  –بشكل عام  -االسهام يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية  .6

وفق أحدث االجتاهات العاملية املعارصة التي هتتم بالقضايا  –بشكل خاص  –االقتصادية 

واملستجدات العلمية والتكنولوجية، وتأثرياهتا االجتامعية واالقتصادية والثقافية والبيئية، 

تطورات والتغريات التكنولوجية العاملية، والقضايا املتعلقة هبا، مما وربط الطالبات بال

جيعلهن أفراد لدهين القدرة عىل املشاركة الفاعلة واختاذ القرار، واملنافسة يف االبتكارات 

 واالكتشافات العلمية الستخدام النانو تكنولوجي يف حتقيق االستدامة البيئية.
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 منهج البحث:

التصميم شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني: جتريبية املنهج التجريبي ذو 

 وضابطة، وتم تطبيق األدوات قبليا وبعديا.

النانو تكنولوجي، االستدامة البيئية، املدخل البيني، االبتكار نحو الكلامت املفتاحية: 

 املشكالت البيئية، اختاذ القرار نحو املشكالت البيئة، برنامج تعليمي

The Effectiveness of an Enrichment Educational Program based on 

Interdisciplinary Approach to Include Nanotechnology Applications Related to 

Environmental Sustainability of Economic Geography Subject in the Ability to 

Creative and Make Decisions towards Environmental Problems Among Grade- 

Eleven Female Students in The Sultanate of Oman 

 

Dr.Basma bint Hamed Al-Riyami Dr. Noor bint Ahmed Al-Najjar 

 

Abstract: 
The study investigated the effectiveness of an enrichment educational program based on the 

interdisciplinary approach to include nanotechnology applications related to environmental 

sustainability of economic geography subject in the ability to creative and make decisions 

towards environmental problems among eleventh grade female students in the Sultanate of 

Oman. To achieve the objectives of the study, the researcher followed a quasi-experimental 

approach. The sample consisted of 100 eleventh-grade female students in the Governorate of 

Muscat. It was purposely divided into two groups: an experimental group including 50 female 

students and a control group including 50 female students. 

The findings related to the effectiveness of the educational program showed that 

there were statistically significant differences at the level (α≤0.05). The mean scores of the 

experimental group were higher than the mean scores of the control group in creativity scale 

towards environmental problems, and decision-making towards environmental problems. 

In light of the previous results, the study recommended the necessity of using 

enrichment programs to enhance and develop the social studies curricula in general and the 

economic geography curriculum in particular and reorganizing the content of the units of the 

economic geography curriculum in the light of the interdisciplinary approach. It also 

recommended focusing on decision-making skills and creativity in the subject of social 

studies in light of the results of the study which showed a link between these skills and the 

nature of the social studies subject. 

 

Keywords: Enrichment Educational Program, Interdisciplinary Approach, creativity towards 

Environmental Problems, Decision-Making towards Environmental Problems. 

 



 

 
كيف تشرح نظرية برونفنبرينر النظام إلايكولوجي البيولوجي في تطور شعور 

 الطلبة باالنتماء إلى املدرسة؟
 

1وفاء الزعرتي د. 2عامد معلوفد.   

 مقدمة:

النفيس واالجتامعي  ةباملزايا يف نمو الطل لعديد مننتامء إىل املدرسة له االشعور باال إن  

يكون له تفاعل بني اخلصائص الشخصية  ن  أنتامء جيب تطوير الشعور باال فإن اواألكاديمي لذ

 للفرد والبيئة عىل مدى فرتة من الزمن.

أشارت العديد من النظريات والدراسات إىل العوامل املختلفة املرتبطة  مشكلة البحث:

جيب  تطور   لفهم كيفية حدوث أي   نتامء.رسة يف تفسري تطور الشعور باالبشكل مبارش باملد

 "جمتمعة يؤدييفكر بشكل شامل يف العوامل املتعددة للمؤثرات التي يمكن أن  ن  أعىل املرء 

ا مهام  يف تطوير اال لنظام نتامء. ومن هنا تكمن رضورة  مراجعة العوامل املختلفة وربطها بادور 

 . نتامء إىل املدرسةباال ةبتطور شعور الطللفهم كيفية  لوجياإليكولوجي البيو

وجي البيولوجي يف تطور شعور كيف ترشح نظرية برونفنربينر النظام اإليكولأسئلة البحث: 

  نتامء إىل املدرسة؟باال ةبالطل

إىل االشارة بأن النظام اإليكولوجي البيولوجي  هدف مراجعة األدبيات هذهتأهداف البحث: 

نتامء  إىل املدرسة بسبب يف نظرية برونفنربينر يمكن أن ترشح بشكل أفضل تطور شعور اال

والبيئة املدرسية عىل  ةبني مراحل التطور والنمو عند الطلتركيزها عىل التفاعالت املختلفة ب

 مدى فرتة من الزمن.

ستوضح هذه املراجعة للمعلمني واإلداريني وواضعي السياسات أمهية أمهية البحث: 

فإن تقديم  ألجلهنتامء إىل املدرسة. وباال ةبالطلالعوامل املختلفة واملرتابطة يف حتسني شعور 

ساعد واضعي السياسات عىل إنشاء مبادئ توجيهية للسياسة ياملؤثرة سالعوامل  دليل عىلال

نتامء رتقاء هبا؛ لتطوير شعور الطلبة باالالتي جيب العمل عىل االواملامرسة وحتديد العوامل 

 إىل املدرسة.

 

                                                 
 القيادة ، ودكتوراه يف  2011ماجستري يف الرتبية من جامعة اإلمارات العربية املتحدة. ، العني ، اإلمارات العربية املتحدة يف  1

 .2020من جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف   السياسات التعليميةلرتبوية وا
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نتامء باالاملنهج املعتمد يف البحث هو مراجعة األدبيات املتعلقة بأمهية الشعور منهج البحث:  

لنظام عتبار ااال نظروالعوامل التي تساعد عىل تطور هذا الشعور آخذين ب إىل املدرسة

  من نظرية برونفنربينر.  البيولوجياإليكولوجي 

 

    املدرسة- نتامءالشعور باال-البيولوجي -لنظام اإليكولوجيا -نظرية برونفنربينرالكلامت املفتاحية: 

 

 

Using the Bronfenbrenner Bio-Ecological System Theory to Explain 

the Development of Students’ Sense of Belonging to School 

Wafaa El Zaatari and Imad Maalouf 

 

Abstract: 

Feeling of belonging to school has several advantages on students’ 

psychosocial and academic development. For the development of belonging 

to occur, there should be an interaction between personal characteristics and 

the environment over a period of time. Several theories and studies referred 

to the various direct school related factors in explaining the development of 

sense of belonging. To understand how such development would occur, one 

has to think comprehensively about multi-influential factors that collectively 

can play a significant role in the development of belonging. This review aims 

to explain how Bronfenbrenner Theory, by highlighting the interacting 

components of Bio-ecological Systems Model, can best explain the 

development of school belonging due to its emphasis on the various 

interactions between developing students and the school’s ecological 

environment over a period of time. This review would enlighten teachers, 

administrators, and policymakers, by referring to the theory, on the 

importance of the different and interrelated factors in improving the 

students’ sense of school belonging.  

Keywords: Sense of belonging, school, Bio-Ecological Systems Model, 

Bronfenbrenner Theory 

 

 



 

 

 مستوى مفهوم الذات الرياضياتي لدى طلبة 

مان  الصف العاشر في سلطنة ع 
 

1أمحد بن حممد اخلرويص د.  

 مقدمة:

هدفت الدراسة للبحث عن مستوى مفهوم الذات الرياضيايت لدى طلبة الصف العارش يف 

امن.سلطنة    ع 

 مشكلة البحث:

و املادة حان الرياضيات مادة جمردة وان لدهيم اجتاهات سلبية ن يفكثري من الطلبة ال يشتكي

جاءت هذه الدراسة للبحث عن مستوى مفهوم الذات الرياضيايت لدى  ابسبب طبيعتها، لذ

 طلبة الصف العارش بسلطنة عامن

 أسئلة البحث:

 يت لدى طلبة الصف العارش األسايس بسلطنة عامن؟ما مستوى مفهوم الذات الرياضيا.1

( يف تقديرات مفهوم α ≤ 05,0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ).2

 الذات الرياضيايت يعزى ملتغري اجلنس؟

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

التعرف عىل مستوى مفهوم الذات الرياضيايت لدى طلبة الصف العارش األسايس يف .1

 سلطنة عامن.

 ياضيايت تعزى ملتغري اجلنس.الكشف عن وجود فروق يف تقديرات مفهوم الذات الر.2

 أمهية البحث:

النقص يف املكتبة العربية واملتمثل بقلة  يتمثل يف سد   مهم   نظري   أمهية نظرية: تقديم ب عد  

 البحوث والدراسات التي تناولت هذا املوضوع.

 أمهية تطبيقية:

                                                 
 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الرشقية. 1
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لطلبة نحو مادة تفيد الرتبويني يف بناء برامج توعوية وتدريبية لتنمية اجتاهات إجيابية ل -

 الرياضيات.

 تشجع الرتبويني واملعلمني عىل معرفة مدى تقبل الطلبة للمناهج -

 منهج البحث:

 اعتمد عىل املنهج الوصفي

 مستوى، الذات الرياضيايت، الصف العارش، سلطنة عامن الكلامت املفتاحية:

 

The Level of Mathematical Self-concept among Tenth Grade Students 

in the Sultanate of Oman 

 

Dr.Ahmed Mohammed Al-Kharusi 

Abstract 

The study aimed to search for the level of the mathematical self-concept of 

tenth grade students in the Sultanate of Oman, and the researcher relied on 

the descriptive approach, and it was based on the five-point Likert scale. The 

validity and reliability of these tools were extracted by appropriate methods, 

and they were found to be acceptable for the purposes of the study. The study 

concluded that the level of the mathematical concept was significantly and 

with an arithmetic average of (3.70) among the sample members. The study 

also found that there were statistically significant differences at the level (α 

≤ 0.05) in the level of the mathematical self-concept in favor of females. In 

light of these results, the study provided several recommendations and 

proposals, the most important of which is conducting research on the 

relationship of the mathematical self-concept with other variables such as 

mathematical achievement and mathematical thinking. 

 

Keywords: Level, Mathematics Self, tenth grade 

 

 



 

 

واقع التعليم الديني والدراسات الاسالمية دراسة أسباب تدني نسب النجاح في 

ـ في ثانويات التعليم الديني  2021ـ2020الامتحانات العامة للعام الدراس ي 

 والدراسات الاسالمية في العراق
 

عطية اسامعيلم.د. عثامن   م.د. وليد حممود صالح 

 

 مقدمة:

تتناول الدراسة واقع التعليم الديني والدراسات االسالمية يف الثانويات االسالمية يف العراق 

وضع احللول ويف جانب تدين نسب النجاح واالسباب واملعوقات التي أدت إىل ذلك 

 هذا القطاع املجتمعي اهلام.واملقرتحات من أجل النهوض باملستوى العلمي والفني يف 

 مشكلة البحث:

سادث يف الثانويات تدين نسببب النجاح يف االمتحانات العامة للوببفون املنتهية الثالث والسببادث يف الثانويات  وفون املنتهية الثالث وال سب النجاح يف االمتحانات العامة لل تدين ن

 (.(.02020202ب ب   02020202االسالمية للعام الدرايس )االسالمية للعام الدرايس )

 اسئلة البحث:اسئلة البحث:

 يثري البحث جمموعة اسئلة امهها:يثري البحث جمموعة اسئلة امهها:

 ؟؟العراقالعراق  يفيف  االسالميةاالسالمية  الثانوياتالثانويات  يفيف  الدينيالديني  التعليمالتعليم  واقعواقع  هوهو  كيفكيف .1

سباباالسببباب  هيهي  ماما .2 سبنسببب  تدينتدين  اىلاىل  ادتادت  التيالتي  اال   الدرايسالدرايس  للعامللعام  العامةالعامة  االمتحاناتاالمتحانات  يفيف  النجاحالنجاح  ن

 ؟؟مم02020202--02020202

حات  احللولاحللول  هيهي  ماما .3 حاتواملقرت مة  واملقرت مةالالز جل  الالز جلأل ستوىاملسبببتوى  رفعرفع  أل   يفيف  واالداريواالداري  والفنيوالفني  العلميالعلمي  امل

 اإلسالمية؟اإلسالمية؟  الثانوياتالثانويات  يفيف  الدينيالديني  التعليمالتعليم  قطاعقطاع

 أهدان البحث:

سة إىل النهوض هتدن الدراسبببة إىل النهوض  صول إىل بواقع التعليم الديني والدراسبببات االسبببالمية والوصبببول إىل هتدن الدرا سالمية والو سات اال بواقع التعليم الديني والدرا

خمرجات رصينة وكفوءة ومؤهلة بشكل كامل ملواصلة املسرية التعليمية يف خمتلف اجلامعات خمرجات رصينة وكفوءة ومؤهلة بشكل كامل ملواصلة املسرية التعليمية يف خمتلف اجلامعات 

 داخل وخارج العراق.داخل وخارج العراق.

 أمهية البحث:

تكمن أمهية الدراسة يف الوقون عىل االسباب األساسية التي هلا عالقة مبارشة يف تدين نسب تكمن أمهية الدراسة يف الوقون عىل االسباب األساسية التي هلا عالقة مبارشة يف تدين نسب 

 زمة هلا.زمة هلا.الاليف االمتحانات العامة ووضع احللول واملعاجلات اليف االمتحانات العامة ووضع احللول واملعاجلات ال  النجاحالنجاح

 منهج البحث:
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اجراء االستبيانات واستطالع آراء املدرسني واملدراء واملرشفني للوقون عىل املعوقات 

 واحللول وصوال  إىل النتائج.

راء.التعليم الديني، االمتحانات العامة، املدرسني، املرشفني، املدالكلامت املفتاحية: 
 

The Reality of Religious Education and Islamic studies: A study on the 

Reasons for the Low Success Rates in General Exams for the 

Academic Year 2020-2021 in Secondary Schools for Religious 

Education and Islamic Studies in Iraq 

Abstract 

 

The study deals with the reality of religious education and Islamic studies in 

Islamic secondary schools in Iraq, in terms of the low success rates, and the 

reasons and obstacles that led to this.. The study aims to develop the reality 

of religious education and Islamic studies and reach solid, efficient and fully 

qualified outputs to continue the educational process in various universities 

inside and outside Iraq.  The importance of the study lies in identifying the 

main causes that have a direct relationship to the low success rates in public 

exams and developing solutions and treatments for them.. 

 

Keywords: religious education, public examinations, teachers, supervisors, 

managers.. 
 



 

 
 

طرائق تدريس العيش املشترك من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية 

 بالحلقة الثانية من التعليم ألاساس ي في سلطنة عمان

1حوراء بنت حسن العجميةحوراء بنت حسن العجمية  د.د. أ.د. سيف بن نارص املعمريأ.د. سيف بن نارص املعمري  

 

 مقدمة:

ضية تعدتعد ضيةق شعوب   ق ضايا املعارصة؛ ملا هلا من أثر مبارش يف حياة ال شرتك من أهم الق شعوب العيش امل ضايا املعارصة؛ ملا هلا من أثر مبارش يف حياة ال شرتك من أهم الق العيش امل

صالح األخالقي؛ كان البد  سات الرتبوية املعنية باإل س سة أهم املؤ صالح األخالقي؛ كان البد والدول؛ وملا كانت املدر سات الرتبوية املعنية باإل س سة أهم املؤ والدول؛ وملا كانت املدر

شرتك من خالل  ر  من االهتامم برتبيةةة النشء  ا القيم النبي ةةة املؤديةةة يش العيش املشةةةرتك من خالل  ر   ية يش العيش امل ية النشء  ا القيم النبي ة املؤد من االهتامم برتب

 ة.ة.التدريس املخت فالتدريس املخت ف

 مشك ة البحث:مشك ة البحث:

صة من قب  تعد الرتبية  ا العيش املشةةرتك أحد املفاهيم املةمة التي ى ب باهتامم  املي خاصةةة من قب   شرتك أحد املفاهيم املةمة التي ى ب باهتامم  املي خا تعد الرتبية  ا العيش امل

س إنة  امن يحد  الدول من مة اليونسةةكو نتيجة لتنامي العةةا ات التي يعيشةةةا العاطن وسةة إنة  امن يحد  الدول  شةا العاطن و عا ات التي يعي سكو نتيجة لتنامي ال من مة اليون

سةالتي تعإي العيش املشةةةرتك أ ية كبيفة يف  القتةا مو دول العاطن وهال الدراسةةةةة شرتك أ ية كبيفة يف  القتةا مو دول العاطن وهال الدرا تنإ ق تنإ ق   التي تعإي العيش امل

ملحاولة فةم تصورات جممو ة من مع مي الدراسات االجتام ية شاركوا يف برنامج تدريبي ملحاولة فةم تصورات جممو ة من مع مي الدراسات االجتام ية شاركوا يف برنامج تدريبي 

 م.م.91919191--91129112حول  ر  تدريس العيش املشرتك خالل العام الدرايس حول  ر  تدريس العيش املشرتك خالل العام الدرايس 

 أسئ ة البحث:أسئ ة البحث:

ض   ر  التدريس يف مادةما تصةورات مع مي الدراسةات االجتام ية حول أفضة   ر  التدريس يف مادة سات االجتام ية حول أف صورات مع مي الدرا سات الدراسةات   ما ت الدرا

 العيش املشرتك؟العيش املشرتك؟االجتام ية ل رتبية  ا االجتام ية ل رتبية  ا 

 أهداف البحث:أهداف البحث:

بناء  ا ما تقدم يف مشك ة البحث وأسئ ته السابقة تشك ت جممو ة من األهداف والغايات بناء  ا ما تقدم يف مشك ة البحث وأسئ ته السابقة تشك ت جممو ة من األهداف والغايات 

ةة ن ر مع مي  تدريس العيش املشةةةرتك من وج ةة ن ر مع مي التي يمكن أن تسةةةةم يف تو ةةةيت  ر   شرتك من وج تدريس العيش امل سةم يف تو يت  ر   التي يمكن أن ت

قاربة بني قاربة بني ن وهال املن وهال املالدراسات االجتام ية باحل قة الثانية من التع يم األسايس يف س إنة  امنالدراسات االجتام ية باحل قة الثانية من التع يم األسايس يف س إنة  امن

ية وهال  لدراسةةة مادهتم ا عة العالقة بني  ناجتة من  بي سية وهال هال الفئة من املع مني وهاا املفةوم  لدرا مادهتم ا عة العالقة بني  ناجتة من  بي هال الفئة من املع مني وهاا املفةوم 

 القضية.القضية.

                                                 
سفة حاصةةة ة  ا دكتورال الف سةةةفة    ص ة  ا دكتورال الف  شرتك. يف مناهج و ر  تدريس الدراسةةةات االجتام ية خبيفة يف تدريمل املع مني  ا العيش املشةةةرتك. حا سات االجتام ية خبيفة يف تدريمل املع مني  ا العيش امل يف مناهج و ر  تدريس الدرا

شورة يف جمال البعد العرش والتعايش مةتمة بالقضةةةايا الرتبوية واملناهج و ر  التدريس هلا مشةةةاركات  ديدة وأورا   م  منشةةةورة يف جمال البعد العرش والتعايش  شاركات  ديدة وأورا   م  من ضايا الرتبوية واملناهج و ر  التدريس هلا م مةتمة بالق

 ..جامعة الس إان قابوسجامعة الس إان قابوسن ن الس مالس م
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 أ ية البحث:أ ية البحث:

تكمن أ ية الدراسة من حيث مو و ةا الاي يركز  ا مفةوم ينساين حي ب باهتامم تربوي تكمن أ ية الدراسة من حيث مو و ةا الاي يركز  ا مفةوم ينساين حي ب باهتامم تربوي 

سحالًيان وما سةة سوف تكشةةف الدراسةةة  نه من نتا ج سةةحالًيان وما  سة  نه من نتا ج  شف الدرا ساته  يكون له انعكاسةةاته  وف تك ا القا مني  ا ا القا مني  ا يكون له انعكا

ضاًل فضةةةاًل ي داد املع مني وتدريبةم من أج  زيادة كفاءهتم يف فةم تعزيز هاا املفةوم لإ بتةمن ي داد املع مني وتدريبةم من أج  زيادة كفاءهتم يف فةم تعزيز هاا املفةوم لإ بتةمن  ف

 يف فتت آفا  جديدة أمام الباحثني ملواص ة البحث يف هاا اإل ار.يف فتت آفا  جديدة أمام الباحثني ملواص ة البحث يف هاا اإل ار.   ن يسةامةا ن يسةامةا

 منةج البحث:منةج البحث:

سة؛ من خالل اتبعت الدراسةةةةة احلالية املنةج النو ين الاي يال م مشةةةك ة الدراسةةةةة؛ من خالل  شك ة الدرا سة احلالية املنةج النو ين الاي يال م م يجراء يجراء اتبعت الدرا

شبه مقننة مو جممو ة تركيز تكونت من  مقابالت شةةبه مقننة مو جممو ة تركيز تكونت من   سات االجتام ية ( من مع مي الدراسةةات االجتام ية 1111مقابالت  ( من مع مي الدرا

 ( مع م ومع مة خضعوا ل ربنامج التدريبي.( مع م ومع مة خضعوا ل ربنامج التدريبي.1111اختيفوا من بني  اختيفوا من بني  

 

سات تصةةورات املع منين تعايش سةة مين  يش مشةةرتكن مع مي الدراسةةات الك امت املفتاحية: الك امت املفتاحية:  شرتكن مع مي الدرا س مين  يش م صورات املع منين تعايش  ت

..يةن ن مناهج الدراسات االجتام يةيةن ن مناهج الدراسات االجتام يةاالجتام االجتام 

Methods of Teaching Co-existence from the Point of View of Social 

Studies Teachers in the Second Episode of Basic Education in Oman 

 

 

Prof. Saif Al-mamiry DR.Hawraa Hassan Al-ajmi 

 

Abstract 
This study aimed to explore the best methods of teaching co-existence from 

the point of view of social studies teachers in the second episode of basic 

education in Oman, the study used the qualitative curriculum by applying 

similar individual interviews codified to a sample of (13) teachers of social 

studies, and the study concluded from the opinions of participants that most 

teaching methods can be adapted to achieve education on co-living 

according to the educational situation, and that the teacher can make it an 

entry point for study as a prelude or at different stages of the lesson, or even 

in the final calendar. The study concluded with a set of recommendations, 

the most important of which are: training social studies teachers in teaching 

methods that are effective in promoting co-existence reached by this study 

through in-depth interviews with the study sample. 

 

Keywords: co-existence, the point of view, social studies.. curricula, 

teachers 



 

 

 

 فترة الوباء فيعلية محاضرات التعلم إلالكتروني اتقارير ذاتية عن ف

 (COVID-19)  لطلبة املرحلة الجامعية: دراسة حالة جامعات غزة 

 
 1معمر اليازجيد.

 

 مقدمة:

بالتعليم بوصفه نظاما من االعامل املخطط هلا ويشمل جمموعة تتجه الرتبية احلديثة اىل االهتامم 

املدرس،  :من االنشطة اهلادفة التي يقوم هبا املدرس والطالب ويشمل ثالث مكونات هي

مما اجربت  ة  ( مسترشيCOVID-19زال جائحة فريوس كورونا احلايل )تال والطالب، 

 COVID-19ت عليم. اندلعأثرت عىل صناعة التهتم حتى حيانمط  ان يغريواالناس 

( أنه جائحة ؛ بعد ذلك ، WHOأعلنت منظمة الصحة العاملية ) ابسببهوبرسعة  توانترش

هذا الوباء قدرة اإلنسان عىل التكيف واخترب العديد من التحديات. كله العامل  يفواجه الناس 

الباحثني إىل إجراء حتقيق  COVID-19أوقات االختبار. ومع ذلك ، فقد دفع  يفواملرونة 

مارس  25من  بتداء  عالوة عىل ذلك ، ذكرت اليونسكو أنه ا شامل يف التعليم االفرتايض.

وقف العديد من البلدان مؤقت ا املؤسسات التعليمية من تقديم التعلم التقليدي سي،  2020

 ما يقارب؛ وبالتايل، مل يتمكن  COVID-19حتى يتم السيطرة عىل حالة 

، Hoq ،2020طالب ا من ممارسة التعليم الروتيني بالطريقة التقليدية ) 1،524،648،768

Huang et al. ،2020) تقنيات بديلة مثل التعلم اإللكرتوين املنزيل  لامعاست مما أدى اىل

 لضامن استمرارية التعليم. 

 مشكلة البحث:

يف قطاع غزة وهي مسالة يعالج البحث مشكلة مهمة تعاين منها اغلب اجلامعات الفلسطينية 

 التعلم.

 أسئلة البحث:

 ما مدى فعالية التعلم االلكرتوين واثره عىل طلبة اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة؟

 أهداف البحث:

قياس ب علية هذه املحارضات عرب اإلنرتنتااهلدف األسايس من الدراسة هو التأكد من ف

 فلسطني.  -علية بناء  عىل التقييم الذايت للطالب من عدة جامعات يف غزة االف

                                                 
 فلسطني. -غزة –كلية اهلندسة وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة االزهر  -أستاذ مساعد يف قسم هندسة الربجميات  1
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 أمهية البحث:

 مسح لامععلية التعلم عرب اإلنرتنت باستاذه هي الدراسة األوىل التي حتاول حتديد فه

 فلسطني.  يفللطالب اجلامعيني املسجلني يف جامعات غزة  قطاع غزةعىل مستوى  إلكرتوين

 منهج البحث:

رر مستندات  لعاماست تم إلعداد االستبيان.  Google (www.docs.google.com)ُم 

اجلامعة اإلسالمية  :إرسال االستامرة املعدة إىل املشاركني من اجلامعات الفلسطينية مثل تم  و

غزة ، وجامعة القدس املفتوحة ، وجامعة اإلرساء ، وجامعة غزة  -يف غزة ، وجامعة األزهر 

 ، وجامعة األقىص. ، وجامعة فلسطني

 

فاعلية التعلم اإللكرتوين، جامعات غزة، التعلم عرب اإلنرتنت، التعلم  الكلامت املفتاحية:

 .، التعليم العايل19-جائحة كوفيد  اإللكرتوين يف تفيش
   



 
 2022 عات غزةلطلبة املرحلة الجامعية: دراسة حالة جام ( (COVID-19تقارير ذاتية عن فاعلية محاضرات التعلم إلالكتروني في فترة الوباء 
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Self-reports on the Effectiveness of E-learning lectures during the 

Pandemic (COVID-19) Period for Undergraduate Students: 

A Case Study of Gaza Universities 

 

Moammar Elyazgi 

 

Abstract 

The rapid outbreak of the COVID-19 pandemic led to widespread global 

anxiety and panic. The pandemic caused widespread disruption and the 

education sector, like the others, has suffered intensely. Universities were 

forced to shut down, and the undergraduates enrolled with these universities 

were distressed. E-learning was introduced where the students could learn 

using online classes to ensure continuity of education. The primary objective 

of the study was to ascertain the efficacy of such online lectures. The 

effectiveness is gauged based on the students' self-assessment from several 

universities in Gaza – Palestine. Data was gathered using an online 

questionnaire; students were encouraged to submit their responses, and the 

data were collected over two weeks. This research highlights the online 

learning domain during this pandemic and provides suggestions for 

academic establishments to handle the issues concerning E-learning courses 

effectively.  

 

Keywords: Effectiveness of e-learning, Universities in Gaza, Online 

learning, E-learning in Pandemic COVID-19, Palestine region, Higher 

Education 
 



 

 
 املدرسين في غرس مفهوم املسؤولية املجتمعيةر دو 

 لدى الطلبة في املدارس من وجهة نظرهم

 

1ايمن حممد نارص خريسات د.  

 مقدمة:

حجر األساس يف العملية الرتبوية التعليمية  ديعالكبري والرئييس للمعلم الذي للدور  ا  نظر

والذي يعتمد عىل متيز أداءه جودة خمرجات هذه العملية وخاصة فيام يتعلق يف غرس قيم 

وجمتمعهم املحيط والذي ينتج عنه  جتامعية لدى الطلبة جتاه مدرستهمومبادئ املسؤولية اال

 تشكل املواطنة الصاحلة لدهيم.

 مشكلة البحث:

عدم االهتامم بمفهوم املسؤولية املجتمعية لدى الطلبة سواء يف بيئتهم الداخلية ل ا  نظر

تبلورت فكرة مشكلة البحث يف التعرف إىل  "املجتمع"أو بيئتهم اخلارجية  "املدرسة"

ة يف املدارس مستوى دور املعلمني يف غرس قيم ومبادئ املسؤولية املجتمعية لدى الطلب

سلوكهم يف حياهتم وضمن املجتمعات التي سيتعايشون مع عىل  ا  والذي سينعكس اجياب

 أفرادها.

 أسئلة البحث:

 هم االسئلة التي يثريها البحث وتتم معاجلتها فيه:أ

 الطلبة؟ن يف غرس املسؤولية املجتمعية لدى ومستوى الدور الذي يقوم به املدرسما -

سؤولية املجتمعية املهل توجد فروق دالة احصائي ا حول دور املدرسني يف غرس مفهوم -

 العينة؟للمتغريات الشخصية ألفراد  ا  لدى الطلبة تبع

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

 ن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:التي يمك

ال للمدرسني يف غرس قيم ومبادئ املسؤولية املجتمعية لدى الط -  بة.لالتعرف إىل الدور الفع 

 أمهية البحث:

                                                 
مدرب معتمد يف إدارة املشاريع ، الريموك جامعة-مدرس ملادة اإلدارة واملوارد البرشية والسلوك التنظيمي يف املؤسسات لدى مركز امللكة رانيا  1

مؤلفان: األول إدارة املوارد البرشية يف  هل، مراكز تعزيز االنتاجية االجتامعية واالقتصادية "إرادة"الصغرية واملتوسطة والريادة فيها لدى برنامج 

مشارك يف العديد من املؤمترات الداخلية واخلارجية ويل عدد من ، املؤسسات الرتبوية املعارصة والثاين: املهارات احلياتية الالزمة للطفولة

 األبحاث املنشورة.
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تكمن امهية البحث يف كونه يتطرق ملوضوع هام أال وهو غرس مفهوم املسؤولية املجتمعية 

م او لدى الطلبة الذي ينعكس اجياب ا عىل سلوكهم وتفاعلهم مع الكوادر العاملة يف مدارسه

 جمتمعهم املحيط.

 منهج البحث:

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل الذي يصف الظاهرة قيد البحث والعالقة بني 

 متغرياهتا واالستبانة كأداة جلمع بياناهتا

.املدرسني -دور -امل درس - املجتمعية -املسؤولية الكلامت املفتاحية: 
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The Role of Teachers in Instilling the Concept of Social Responsibility 

among Students in Schools from their Viewpoint 

 

 
1Dr: Ayman mohammad naser khraisat 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the role of teachers in instilling social 

responsibility among school students from their viewpoint. The researcher 

used the descriptive analytical method, and the questionnaire consisted of 

(20) paragraphs, within its four axes: "Serving the needy, the elderly and the 

sick; preserving the school environment and its properties; preserving public 

properties; using means of communication and communication process"; as 

a tool for collecting study data, after verifying its validity and its stability. 

The results showed that there were statistically significant differences at 

level (α ≤ 0.05) between the responses about the role of school teachers in 

instilling the values and principles of social responsibility, according to the 

study variable, the academic qualification, and in favor of those with higher 

qualifications. There were Statistically differences, according to gender & 

experience. The study recommends working to activate the role of social 

responsibility to make it an institutional culture in which all school 

employees deal with their internal and external environment, and  enhancing 

financial and moral support for teachers to maintain this high role in 

instilling social responsibility among students. 

Keywords: Social Responsibility; Teachers; The Role of Teachers.  

 

                                                 
1 PhD in:  Educational Administration &  Planning 



 

 
 التحديات التي واجهت طلبة الجامعات الفلسطينية خالل التعلم 

 عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة  نظر الطلبة أنفسهم
 

1د. حممد طالب دبوس 2د. رجاء روحي سويدان   

 

 مقدمة:

أثر االنتشار الواسع هلذا الفايروس عىل تعطيل العملية التعليمية باجلامعات واملدارس يف 

معظم أنحاء العامل، وبدأت دول العامل تبحث عن طرق بديلة للتعليم الوجاهي، فتحولت 

بشكل رسيع ومفاجئ واحرتازي إىل التعلم عن بعد عن طريق الوسائل التكنولوجية ملساعدة 

عىل مواصلة تعليمهم وعدم تعثر العملية التعليمية، واحلد من انتشار  هامجيعحل لطلبة يف املرا

 فايروس كورونا.

 مشكلة البحث:

خالل عمل الباحثان يف جمال التدريس يف اجلامعات الفلسطينية الحظ الباحثان أن هناك 

راسة دال ه، لذا جاءت هذاجهت الطلبة يف استخدام هذا النوع من التعليموحتديات كبرية 

 وهو: لإلجابة عن التساؤل الرئيس

ما التحديات التي واجهت طلبة اجلامعات الفلسطينية خالل التعلم عن بعد يف ظل جائحة  

 كورونا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

 أسئلة البحث:

ما التحديات األكاديمية التي واجهت طلبة اجلامعات الفلسطينية خالل التعلم عن  -1

 ونا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟بعد يف ظل جائحة كور

ما التحديات التكنولوجية التي واجهت طلبة اجلامعات الفلسطينية خالل التعلم  -2

 عن بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

ما التحديات السلوكية التي واجهت طلبة اجلامعات الفلسطينية خالل التعلم عن  -3

 هة نظر الطلبة أنفسهم؟بعد يف ظل جائحة كورونا من وج

( يف درجة α 0.05 =هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

التحديات التي واجهت طلبة اجلامعات الفلسطينية خالل التعلم عن بعد يف ظل 

جائحة كورونا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزى للمتغريات )اجلنس، اجلامعة، 

 املستوى الدرايس، الكلية(؟

                                                 
 ارحيا  -جامعة االستقالل –أستاذ مشارك يف القياس والتقويم الرتبوي ، مدير مركز االستقالل للدراسات االسرتاتيجية.1

 ارحيا -جامعة االستقالل –نائب رئيس جامعة االستقالل للشؤون اإلدارية، أستاذ مشارك يف املناهج وطرق التدريس . 2
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 أهداف البحث:

 سعت الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:

طلبة جامعتي النجاح الوطنية وفلسطني التقنية  عىل التحديات التي واجهتالوقوف  .1

يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر الطلبة خالل التعلم عن بعد خضوري -

 أنفسهم.

إىل التعرف يف  الدرايس(اجلامعة، الكلية، املستوى تقيص أثر متغريات )اجلنس،  .2

يف ظل خالل التعلم عن بعد طلبة اجلامعات الفلسطينية  التحديات التي واجهت

 جائحة كورونا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.

 تقديم عدد من التوصيات يف ضوء نتائج الدراسة. .3

 أمهية البحث:

تتناوله، كوهنا تناقش موضوعا هاما قد  ذيذه الدراسة من أمهية املوضوع التكمن أمهية ه

طرأ يف ظل انتشار جائحة كورونا وهو التحديات التي واجهت طلبة اجلامعات الفلسطينية 

خالل التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية 

اجئة حيث ، حيث تم استخدام التعليم عن بعد بصورة مف"خضوري"وفلسطني التقنية 

أجربت جائحة كورونا مجيع املؤسسات التعليمية يف معظم أنحاء العامل اىل التحول اىل نظام 

التعلم عن بعد. كام تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تساعد اصحاب اختاذ القرار يف وضع اليات 

 للتغلب عىل مثل هذه الصعوبات.

 منهج البحث:

منهجا للدراسة، وذلك ملالءمته لطبيعتها، حيث  استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحلييل

 يتم يف هذا املنهج مجع البيانات وإجراء التحليل اإلحصائي الستخراج النتائج املطلوبة.

 التحديات، طلبة، التعلم عن بعد، اجلامعات الفلسطينية، جائحة كورونا: الكلامت املفتاحية
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The Challenges Faced by Palestinian University Students During 

Distance Learning in Light of the Corona Pandemic from the 

Perspective of the Students Themselves 

 

Dr.Mohammad Taleb Dabous Dr.Rajaa Rohee Swidan 

 

Abstract: 

The study aimed to reveal the challenges that Palestinian university students 

faced during distance learning in light of the Corona pandemic from the 

students’ point of view themselves. behavioral challenges. The study was 

conducted on a random sample of (382) male and female students from An-

Najah National University and Palestine Technical University "Kadoorie" in 

Palestine. After collecting the study data, it was statistically treated using the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, and the study 

reached results, the most important of which was that the degree of 

challenges faced by Palestinian university students during distance learning 

in light of the Corona pandemic from the perspective of the students 

themselves was high in all areas.  

 

Keywords: challenges, students, distance learning, Palestinian universities, Corona 

pandemic 
 



 

 
 املعلمين مهارات وتطوير املدمج التدريب

 

  البطرحية معيوف حثيث بنت حسنةد.

 :مقدمة

 حول جيدة معرفية حصيلة بتكوين الصلة ذات واملعارف للمعلومات الدراسة عرضت

 بحيث للمعلمني، وأمهيتهام بينهام، والفرق خصوًصا، املدمج والتدريب عموًما، التدريب

 وتطبيقه تقديمه وكيفية سليمة، علمية أسس عىل املدمج التدريبي الربنامج تصميم يف تفيد

 .األهداف حتقيق إىل يؤدي صحيح علمي بشكل

 :البحث مشكلة

 وأمهيته املدمج، بالتدريب املتعلقة واملعارف املعلومات عرض يف الدراسة مشكلة تتمثل

 التي املربرات عرض مع املدمج، التدريبي الربنامج تصميم يف منها واالستفادة للمعلمني،

 اسرتاتيجيات وأهم اخلدمة، أثناء للمعلمني املدمج التدريبي الربنامج تصميم إىل تدعو

  .والتعلم التعليم عمليتي يف اإللكرتوين التعليم توظيف ونامذج املدمج، التدريب

 :البحث أسئلة

  :ييل فيام الدراسة أسئلة تتمثل

 املدمج؟ والتدريب التقليدي التدريب بني الفرق ما

 للمعلمني؟ املدمج التدريب أمهية ما

 املدمج؟ التدريب برنامج لبناء العلمية األسس  ما

 حتقيق إىل يؤدي صحيح علمي بشكل املدمج التدريب برنامج وتطبيق تقديم يمكن كيف

 منه؟ املرجوة األهداف

 اخلدمة؟ أثناء للمعلمني املدمج التدريبي الربنامج تصميم إىل تدعو التي املربرات ما

 املدمج؟ التدريب اسرتاتيجيات أهم ما

 والتعلم؟ التعليم عمليتي يف اإللكرتوين التعليم توظيف نامذج  ما

 اإللكرتوين؟ والتعلم التقليدي التعليم دمج طرق  ما

 :البحث أهداف

 والغايات األهداف من جمموعة تشكلت السابقة وأسئلته البحث مشكلة يف تقدم ما عىل بناء

  -:األهداف هذه توضيح يف تسهم أن يمكن التي
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 املدمج التدريب وأمهية املدمج، والتدريب التقليدي التدريب بني الفرق عىل التعرف

 وتطبيق تقديم طريقة حتديد مع املدمج، التدريب برنامج لبناء العلمية واألسس للمعلمني،

 منه، املرجوة األهداف حتقيق إىل يؤدي صحيح علمي بشكل املدمج التدريب برنامج

 أثناء للمعلمني املدمج التدريبي الربنامج تصميم إىل تدعو التي املربرات عىل والتعرف

 عمليتي يف اإللكرتوين التعليم توظيف ونامذج املدمج، التدريب واسرتاتيجيات اخلدمة،

 .اإللكرتوين والتعلم التقليدي التعليم دمج وطرق والتعلم، التعليم

 :البحث أمهية

 والتعلم، التعليم عمليتي يف منها واالستفادة التعليم تكنولوجيا دمج يف البحث أمهية تتحدد

 يف منه واالستفادة التعلم، عملية يف املدمج التدريب دمج طريقة عىل التعرف خالل من

 التكنولوجي، والتطور للتقدم املعلم مسايرة يف يسهم الذي بالشكل املعلمني، مهارات تطوير

ً .التعلم عملية يف وتطبيقها احلديثة، التكنولوجيا من االستفادة له ويتيح والعلمي،

 :البحث منهج

 عليه هي كام بالفعل املوجودة الظاهرة وصف عىل يركز والذي الوصفي، املنهج استخدام تم

  .الباحث من تدخل أي دون

  :املفتاحية الكلامت

  .املعلمني مهارات التطوير، اخلدمة، أثناء التدريب املدمج، التدريب التدريب،
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The Blended Training and Developing Teachers’Skills 

 

Dr. Hasna bint Hatheth Mayouf Al-Bathariyyeh 

Abstract: 

The study presented the information and knowledge related to the formation 

of knowledge about Training in general, and blended training specifically, 

the difference between them, and their importance to teachers, which is 

useful in designing the integrated training program on sound scientific 

foundations, and determining the strategy of the blended training in the 

program, how to present it, and applying it in a scientific manner that helps 

in achieving the desired objectives. 

 

key words: Training, blended training, in-service training, development, 

teacher skills. 

 

 



 

 

عالقة مهارات  الذكاء الانفعالي بالكفاءة الشخصية لدى معلمي غرف املصادر 

 الخاصة بصعوبات التعلم في محافظة الزرقاء
 

1خالد حممد جرب اجلنديد.  

 مقدمة:

الدراسة احلالية وسيلة للتعرف عىل عالقة مهارات الذكاء االنفعايل بالكفاءة  تعد هذه

الشخصية لدى معلمي غرف املصادر اخلاصة بصعوبات التعلم يف حمافظة الزرقاء، تكون 

جمتمع الدراسة من معلمي غرف املصادر اخلاصة بصعوبات التعلم  يف مديرية الرتبية والتعليم 

(  144(والتعليم الثانية بمحافظة الزرقاء يف األردن والبالغ عددهم   األوىل ومديرية الرتبية

( معلام  ومعلمة 45معلمة(. وتكونت عينة الدراسة من ) 126( معلام  و 18معلام ومعلمة )

معلمة(،  تم اختيارهم بطريقة عشوائية، فضال  عن أن ه تم استعامل مقياس  33معلام و  12)

لقياس مستوى الذكاء االنفعايل، ومقياس الكفاءة الشخصية  ، املطورBar – on )بارأون )

واملهنية ملعلمي غرف املصادر اخلاصة بصعوبات التعلم يف املدارس العادية من إعداد 

 الباحث.

 مشكلة البحث:

يعد الذكاء االنفعايل مكونا مهام من مكونات السلوك اإلنساين، فهو وثيق الصلة بحياة 

ود اإلنسان ويوجه قدراته، ويتحكم بقراراته، لذا من املهم جدا  اإلنسان وشخصيته، وهو يق

توافر هكذا النوع من الذكاء لديه، وهتتم الرتبية اخلاصة بفئة الطلبة وخصائصهم 

واحتياجاهتم التي ختتلف عن خصائص الطلبة العاديني يف املدارس العادية، وهذا يتطلب 

تربوية متكنهم من التعامل مع الطلبة ذوي نوعا من املعلمني الذين أعدوا بطريقة مهنية 

االحتياجات اخلاصة وباألخص فئة صعوبات التعلم. وكذلك تعد قدرات املعلم  الفاعل 

كال  ال يتجزأ من القدرات العقلية  واملعرفية التي يمثل الذكاء االنفعايل أهم مظاهرها، ومنها: 

مها أن حتل حمل األخرى إذ تساعد القدرة االنفعالية والقدرة العقلية إذ ال يمكن ألحدا

املهارات الشخصية  واالنفعالية عىل حتسني األداء املعريف للمعلم، فكيف إذا كان هذا املعلم 

يتعامل مع طلبة لدهيم صعوبات تعلم. ويعد الذكاء االنفعايل من أهم املكونات والقدرات 

عامل مع املواقف اليومية واملهارات التي جتعل معلم طلبة صعوبات التعلم قادرا عىل الت

والضغوط التي يتعرض هلا، فضال  عن أنه دافع أساس نحو النجاح فهو جيعل معلم غرف 

                                                 
شارك يف العرشات من الدورات التدريبية يف جمال الرتبية اخلاصة يف اجلامعة االردن،  -عضو هيأة تدريس متفرغ يف اجلامعة العربية املفتوحة 1

 .العربية املفتوحة
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املصادر اخلاصة بصعوبات التعلم قادرا عىل فهم ذاته وإدراكه للمحيط والتعامل معه،  لذا 

والكفايات فإن هذه الدراسة تعد حماولة للكشف عن درجة العالقة ما بني الذكاء االنفعايل 

الشخصية لدى معلمي طلبة صعوبات التعلم العاملني يف املدارس احلكومية واخلاصة بغرف 

 املصادر اخلاصة بتلك الفئة. 

 أسئلة البحث:

( بني درجة الذكاء العاطفي 05.0هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 عوبات التعلم ؟ودرجة الكفاية الشخصية لدى معلمي ص

( بني درجة الذكاء العاطفي 05.0هل توجد عالقة  ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 و الكفايات الشخصية  لدى معلمي صعوبات التعلم تعزى ملتغري اجلنس ؟

 أمهية البحث:

معلمني بشكل تظهر أمهية الدراسة احلالية من كوهنا ركزت عىل معرفة الكفايات الشخصية لل

عام ومعلمي صعوبات التعلم بشكل خاص، نظرا ألمهية إعداد املعلمني وحتديد الكفايات 

هلم.  ويعد  الذكاء االنفعايل من أهم اجلوانب التي جيب الرتكيز عليه ألن املعلمني يواجهون 

التحديات االنفعالية أثناء تعاملهم مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وكذلك  تستمد 

راسة احلالية أمهيتها من أمهية الكفايات الشخصية التي جيب أن يمتلكها معلمي طلبة الد

صعوبات التعلم بغرف املصادر اخلاصة املوجودة يف اغلب املدارس احلكومية واخلاصة التي 

هتتم هبذه الفئة، فضال  عن أن ه تأيت أمهية الدراسة من حيث حداثتها وأصالتها إذ تفتقر البيئة  

ية العربية واالردنية إىل دراسات مماثلة فنادرا  ما تناولت الدراسات السابقة العالقة ما الرتبو

بني الذكاء االنفعايل والكفايات الشخصية لدى معلمي طلبة صعوبات التعلم، إذ تؤكد 

الدراسة احلالية عىل أساس أن الذكاء االنفعايل مؤرش عىل وجود الكفاءات الشخصية لدى 

بات التعلم، فضال  عن أن  الدراسة ستفتح الباب لدراسة الذكاء االنفعايل معلمي طلبة صعو

من جوانب اخرى وسيكون هلا أثر يف أسس تطوير الكفاءات الشخصية لدى معلمي طلبة 

صعوبات التعلم، ومن األمهية التطبيقية هلذه الدراسة يصبح باإلمكان عد  مقياس الذكاء 

ا للكفاءة الشخصي ة واملهنية عند اختيار معلمي طلبة صعوبات التعلم، االنفعايل مقياس 

وكذلك تأيت أمهية الدراسة يف أهنا تشكل دعام  وعونا  للجهات التي ترشف عىل املعلمني 

وباألخص وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التنمية االجتامعية ويتم وضع نتائج الدراسة ضمن 

بات التعلم عىل وفق املستجدات العلمية براجمهم لالرتقاء بأداء معلمي الطلبة ذوي صعو

 والعملية.
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 منهج البحث:

تم استعامل املنهج الوصفي االرتباطي املقارن؛ ألنه األنسب هلدف الدراسة الذي يتضمن 

استقصاء املعلومات، ومنه يمكن الوصول إىل تفسريات منطقية هلا دالئل وبراهني متنح 

 للمشكلة التي تقوم عليها الدراسة.الباحث القدرة عىل وضع أطر حمددة 

 

الذكاء االنفعايل، الكفاءة الشخصية، صعوبات التعلم، معلمو صعوبات الكلامت املفتاحية: 

 .التعلم
 

The Relationship of Emotional Intelligence Skills with Personal 

Competence Among Resource Room Teachers for Learning 

Disabilities in Zarqa 

 

Dr. Khalid Mohammad AL-jundi 

Abstract: 
The current study aimed to identify the relationship of emotional intelligence 

skills with personal competence among resource room teachers with 

Learning Disabilities in Zarqa Governorate. The study included (144) 

teachers, (18) male and 126 female teachers. The study sample consisted of 

(45) teachers (12 male and 33 female teachers), who were chosen randomly. 

The Bar-on scale was developed to measure the level of emotional 

intelligence, and the personal and professional competence scale for 

resource room teachers with Learning Disabilities in the regular schools 

prepared by the researcher. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Personal Competence, Learning 

Disabilities, Teachers of Learning Disabilities. 

 



 

 تحليل محتوى سياسات التقويم ألاصيل

 املعتمدة في فلسطين
1زيد حسن القيقم.م.  

 

 مقدمة:

سياسات تقويم  2021/2022العام الدرايس  ذ  أقرت وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية من

ومن هذا ، دل الطلب العام للتقويم األصيلمن مع %30جديدة متثلت بتخصيص ما نسبته 

املنطلق تأيت هذه الدراسة لتحليل سياسات التقويم األصيل املعتمدة يف فلسطني للوقوف عىل 

 . مدى توافقها مع السياسات التعليمية وسياسات التقويم بشكل عام

 مشكلة البحث:

يف كتيب تعليامت تقويم  2021/2022أقرت وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية منذ العام 

( سياسات تقويم جديدة 2021التعلم والتعليم يف مرحلتي التعليم األسايس والثانوي )

 .األصيلعدل الطلب العام للتقويم من م %30متثلت بتخصيص ما نسبته 

املدارس إىل  إلحدىسات التقويم دفع الباحث وبحكم عمله مديرا  التوجه اجلديد يف سيا

التساؤل حول سياسات التقويم اجلديدة ومدى توافقها مع السياسات التعليمية لوزارة 

الرتبية والتعليم الفلسطينية، وبالعودة إىل الدراسات السابقة وجد الباحث العديد من 

( 2019يم بشكل عام مثل دراسة فنانة )الدراسات التي بحثت يف موضوع سياسات التعل

والتي محلت عنوان تقييم السياسات الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية يف الفرتة 

م وأوصت بتطوير اسرتاتيجيات املتابعة والتقييم استنادا  عىل معايري تربوية 2007-2018

الدراسات التي بحثت يف جانب  تعمل عىل حتسني القرارات املتخذة، وأيضا  هناك العديد من

سياسات التعليم يف فلسطني، لكن قلة منها بحثت يف سياسات التقويم األصيل بشكل 

العربية التي اعتمدت منهجية حتليل املحتوى النوعي  خاص، إضافة إىل ن درة الدراسات

 لسياسات التعليم. 

األسلوب النوعي يف  ومن هذا املنطلق وجد الباحث أن هناك رضورة لوجود دراسة تعتمد

حتليل حمتوى سياسات التقويم األصيل املعتمدة يف فلسطني من خالل حتليل حمتوى الوثائق 

املتعلقة هبذا اجلانب كون هذا األسلوب يبحث يف دالالت العبارات ويغوص يف املعاين ضمن 

م حتددت للوثائق والنصوص. وبناء عىل ما تقد االستقرائيمنهجية علمية تقوم عىل التحليل 

                                                 
 القدس. -اجلامعة العربية األمريكية/ فلسطني، مدير مدرسة اإليامن -طالب دكتوراه  1
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يف وثائق سياسات التقويم  االختالف: ما نقاط التوافق أو مشكلة الدراسة يف السؤال اآليت

  األصيل املعتمدة يف فسطني؟

 أسئلة البحث:

يف اإلطار املفاهيمي الوارد يف وثائق سياسات التقويم األصيل  االختالفما نقاط التوافق أو  -1

 املعتمدة يف فلسطني؟

يف إجراءات تنفيذ سياسات التقويم األصيل الواردة يف وثائق  االختالفما نقاط التوافق أو  -2

 السياسات؟

 أهداف البحث:

يف وثائق سياسات التقويم  واالختالفهتدف هذه الدراسة إىل معرفة جوانب التوافق 

يف اإلطار  االختالقاألصيل املعتمدة يف فلسطني وذلك من خالل حتديد نقاط التوافق أو 

 ياسات، ويف إجراءات تنفيذ سياسات التقويم األصيل الواردة يف الوثائق.املفاهيمي للس

 أمهية البحث:

 اكتسبت هذه الدراسة أمهيتها من عدة جوانب، منها:

األمهية النظرية: تبحث هذه الدراسة يف موضوع سياسات التقويم األصيل املعتمدة يف  -1

 جال.فلسطني، وهي من الدراسات القليلة التي بحثت يف هذا امل

األمهية التطبيقية: من املتوقع أن تستفيد وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية وجهات ذات  -2

يف  ةاملعتمدالعالقة من نتائج هذه الدراسة، حيث ستقدم حتليال  لسياسات التقويم األصيل 

فلسطني، وكذلك من املتوقع أن يستفيد صناع السياسات وواضعو القرارات من النتائج 

 هبذه الدراسة. املتعلقة

األمهية البحثية: أسلوب حتليل املحتوى النوعي من األساليب البحثية التي ما زالت تشق  -3

طريقها بني األبحاث العربية، وبالتايل استخدام هذه املنهجية العلمية قد ي ثري املكتبة البحثية 

هذه الدارسة كوهنا  العربية، وأيضا  قد يستفيد باحثون آخرون من املنهجية البحثية املتبعة يف

جهود علمية نفذت بأدوات بحثية صحيحة ويمكن تعميم نتائجها عىل املؤسسات التعليمية 

 املختلفة.

 منهج البحث:

 من أجل حتقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث اخلطوات اآلتية:

: من أجل حتديد الوثائق سوف يتم االسرتشاد بمجموعة من املعايري أوال / حتديد الوثائق

شيدي )أ جتعل من الوثائق قابلة لالستخدام لغرض   J. Scott 1990( نقال عن 2015شار هلا الر 

البحث، منها أن تكون الوثيقة حقيقية، ومن مصدر موثوق املصداقية العلمية، وأن تكون 
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ممثلة وحتتوي مجيع املعلومات املتعلقة باملوضوع، وأن تكون األدلة الواردة يف هذه الوثيقة 

شاملة. وبناء عىل هذه املعايري اعت مدت اإلجراءات اآلتية يف حتديد الوثائق التي واضحة و

 سيتم حتليل حمتواها: 

زيارة دائرة االمتحانات، ودائرة القياس والتقويم ودائرة البحث والتطوير يف وزارة الرتبية  -

تعرف عىل والتعليم الفلسطينية يف رام اهلل/ فلسطني، ومقابلة مسؤويل هذه الدوائر، وال

 الوثائق املتعلقة بموضوع التقويم األصيل.

زيارة معهد التدريب الوطني يف رام اهلل/ فلسطني، وهو املقر املختص بتدريب وتأهيل  -

املعلمني يف خمتلف املجاالت الرتبوية ومنها القياس والتقويم، ومن هناك تم تزويد الباحث 

 بمحرك بحث لالطالع عىل الوثائق املتوفرة.

يف حمركات البحث عرب شبكة اإلنرتنت، وموقع وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية  البحث -

 عىل شبكة اإلنرتنت.

وبناء عىل ما تقدم من إجراءات جيدر التأكيد أن الوثائق املستخدمة يف هذه الدراسة تنطبق 

يم الفلسطينية، عليها املعايري التي متت اإلشارة إليها، حيث أهنا صادرة من وزارة الرتبية والتعل

ودائرة القياس والتقويم التابعة للوزارة. وبذلك تم حرص الوثائق التي سيتم حتليل حمتواها 

 يف الوثائق الثالث اآلتية:

 ؛(2021كتيب تعليامت تقويم التعلم والتعليم يف مرحلتي التعليم األسايس والثانوي ) -1

 ؛(2018دليل املعلم ) -2

 .(2017) 2022-2017من العام  اخلطة االسرتاتيجية لقطاع التعليم -3

: بعد قراءة الوثائق قراءة متأنية، قام الباحث بمراجعة الدراسات حتديد منهجية التحليل ثانيا /

السابقة واملراجع ذات العالقة بموضوع حتليل املحتوى بشكل عام والبحث النوعي وحتليل 

الوثائق من خالل استخدام املحتوى النوعي بشكل خاص. وبناء عىل هذا تم حتليل حمتوى 

املنهج الوصفي التحلييل وذلك ملناسبته هلدف الدراسة وهو حتليل سياسات التقويم األصيل 

املعتمدة يف فلسطني، واستخدمت الطريقة النوعية يف مجع املعلومات من خالل أسلوب حتليل 

 املحتوى النوعي للوثائق املتعلقة بسياسات التقويم األصيل.

 Definition of qualitative content)( أن حتليل املحتوى النوعي 2021ي )يشري الرشيدو

analysis- QCA)  طريقة بحثية للتحليل املدقق واملنهجي للوثائق املكتوبة، يتناول بعمق

دالالت املعاين، ويسرب أغوار النص للوصول إىل الفئات املطلوبة. وهيدف إىل حتليل مضامني 

ا عن طريق عملية الرتميز إىل موضوعات ووحدات صغرية النصوص والوثائق وتفكيكه

ومن ثم إعادة تركيبها ومجعها يف وحدات أكرب بطريقة جتعل حمتوى هذه النصوص والوثائق 
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منتجا  ذا معنى ومغزى يمكن االستفادة منه. وتقوم هذه املنهجية عىل التحليل االستقرائي 

تتمثل بتنظيم ، ويع مراحل البحث النوعي للبيانات وهو عملية دورانية مستمرة تندمج يف مج

، ريقيعالالبيانات عىل شكل فئات وتعريف أو حتديد هذه العالقات بني هذه الفئات )

( من خالل بناء األنامط والفئات واملوضوعات من األسفل إىل األعىل، أو من اجلزء 2018

 (.  2017ه )يقإىل الكل الف

 

 .، فلسطنيحتليل -األصيل -وثائق -التقويم الكلامت املفتاحية:

 
Content Analysis of Authentic 

 Assessment Policies in Palestine

Zayd Hasan Qeeq 

Abstract: 

The study explores the aspects of compatibility and difference in the 

documents of the authentic assessment policies adopted in Palestine. To 

achieve the study objective, a qualitative content analysis tool was used to 

analyze the documents. The study population consisted of (3) documents. 

The most prominent results indicated constricting the Authentic assessment 

to a percentage that does not exceed (30%) of the student’s general average 

may limit the educational goals that it seeks to achieve, and will also 

prompted the teacher to use the Authentic assessment as a regular classroom 

or home activities and not as an “evaluation system.” Also, excluding the 

twelfth grade from the authentic assessment will reduce the interest of school 

principals, teachers and students in the authentic assessment in the lower 

grades. 

The study recommended conducting an evaluation of the programs of the 

educational faculties and the educational qualification programs so that 

educational programs for the subject of authentic assessment are approved 

to keep up the teachers with the new developments in the evaluation system. 

In addition, the study shed light on training teachers to implement this type 

of assessment and to include the authentic assessment policies into the 

twelfth grade (Tawjihee) evaluation system, so that authentic assessment 

becomes a part of the high school students’ methods of evaluation and thus 

becomes important to school principals, teachers, students and parents in 

grades below the twelfth grade. 

 
Keywords: Calendar - Documents - Al-Aseel - Analysis, Palestine. 



 

أثر اجلودة الشاملة عىل سلوك وأداء معلمي صعوبات التعلم من وجهة نظرهم يف 

 مدارس مدينة القدس

 

 . مريم أبو سبالنم.م

 مقدمة:مقدمة:

شاملة يف التعليم العام ظهر االهتامم بتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاااملة يف التعليم العام  صو  والتعليم العايل للحصااو  ظهر االهتامم بتطبيق مفهوم إدارة اجلودة ال والتعليم العايل للح

ضل، ولن  صورة أف سة دورهم ب ضل من التعليم وختريج طلبة قادرين عىل ممار ضل، ولن عىل نوعية أف صورة أف سة دورهم ب ضل من التعليم وختريج طلبة قادرين عىل ممار عىل نوعية أف

 يتم ذلك إال من خال  تأثري اجلودة الشاملة عىل سلوك أداء املعلمني بشكل إجيايب وفعا .يتم ذلك إال من خال  تأثري اجلودة الشاملة عىل سلوك أداء املعلمني بشكل إجيايب وفعا .

 مشكلة البحث:مشكلة البحث:

سة او  اةجابة عىل ال را  الر ي : وتتمحور مشااكلة الدراسااة او  اةجابة عىل ال اارا  الر ي :  شكلة الدرا شاملة عىل اجلودة الشاااملة عىل   أثرأثرما ما وتتمحور م اجلودة ال

 ؟؟سلوك وأداء معلمي صعوبات التعلم من وجهة نظرهم يف مدارس مدينة القدسسلوك وأداء معلمي صعوبات التعلم من وجهة نظرهم يف مدارس مدينة القدس

 سئلة البحث:سئلة البحث:أأ

 كذلك حتاو  الدراسة اةجابة عىل األسئلة اآلتية:كذلك حتاو  الدراسة اةجابة عىل األسئلة اآلتية:

 ما درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس الرتبية اخلاصة يف مدينة القدس؟ما درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس الرتبية اخلاصة يف مدينة القدس؟ .1

صةما م اااتود أداء معلمي الرتبية اخلاصااااة .2 صة العربية يف مدينة يف مدارس الرتبية اخلاصااااة العربية يف مدينة   ما م تود أداء معلمي الرتبية اخلا يف مدارس الرتبية اخلا

 القدس؟القدس؟

صة العربية يف مدينة ما م اتود سالوك معلمي صاعوبات التعلم يف مدارس الرتبية اخلاصاة العربية يف مدينة  .3 صعوبات التعلم يف مدارس الرتبية اخلا سلوك معلمي  ما م تود 

 القدس؟القدس؟

 هداف الدراسة:هداف الدراسة:أأ

أثر اجلودة الشاملة عىل أثر اجلودة الشاملة عىل التعرف عىل التعرف عىل وت عى الدراسة إىل حتقيق اهلدف الر ي  للدراسة وهو وت عى الدراسة إىل حتقيق اهلدف الر ي  للدراسة وهو 

 التعلم من وجهة نظرهم يف مدارس مدينة القدس.التعلم من وجهة نظرهم يف مدارس مدينة القدس.سلوك وأداء معلمي صعوبات سلوك وأداء معلمي صعوبات 

 أمهية البحث:أمهية البحث:

سة  سيام أن التفاعل بني متغريي الدرا ضافة علمية، ال  ستكون إ سة يف أهنا  سة تتمثل أمهية الدرا سيام أن التفاعل بني متغريي الدرا ضافة علمية، ال  ستكون إ سة يف أهنا  تتمثل أمهية الدرا

للبااثني يف للبااثني يف   ااستنباط مفاهيم ومعطيات وعالقات جديدة قد تفتح آفاقستنباط مفاهيم ومعطيات وعالقات جديدة قد تفتح آفاقااقد ي فر عن قد ي فر عن   احلاليةاحلالية

ملتخذي ملتخذي دة وسلوك وأداء املعلمني. كذلك تتمثل أمهيتها دة وسلوك وأداء املعلمني. كذلك تتمثل أمهيتها امل تقبل من خال  دراسة إدارة اجلوامل تقبل من خال  دراسة إدارة اجلو

املدارس يف تزويدهم وإااطتهم بأمهية تأثري املدارس يف تزويدهم وإااطتهم بأمهية تأثري   ووومنهم مديرومنهم مدير  ،،القرار يف وزارة الرتبية والتعليمالقرار يف وزارة الرتبية والتعليم

تا قها متخذ القرار يف  تا قها متخذ القرار يف إدارة اجلودة الشاااااملة عىل سااالوك وأداء املعلمني، وقد ت اااااعد ن سلوك وأداء املعلمني، وقد ت اعد ن شاملة عىل  إدارة اجلودة ال

صة مديري املدارس لتبني توجهات إدارية اديثة، وذلك عن املرسااا اااات التعليمية وخاصاااة مديري املدارس لتبني توجهات إدارية اديثة، وذلك عن  س ات التعليمية وخا املر

 طريق استخدام مبادئ إدارة اجلودة الشاملة.طريق استخدام مبادئ إدارة اجلودة الشاملة.
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 منهج البحث:منهج البحث:

الوصفي التحلييل، واالستبانة أداة جلمع البيانات، والتي سيتم الوصفي التحلييل، واالستبانة أداة جلمع البيانات، والتي سيتم  املنهجاملنهج الدراسةالدراسة  وست تخدموست تخدم

رسة من مدارس ( معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة متيرسااة من مدارس 051051تطبيقها عىل عينة تتكون من )تطبيقها عىل عينة تتكون من ) ( معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة متي

 املرالة اةعدادية يف مدينة القدس.املرالة اةعدادية يف مدينة القدس.

 ، سلوك املعلمني.، سلوك املعلمني.اجلودة الشاملة، اجلودة الشاملة يف التعليم، األداءاجلودة الشاملة، اجلودة الشاملة يف التعليم، األداء  الكلامت املفتااية:الكلامت املفتااية:

The Effect of Total Quality Management on the Behavior and 

Performance of Teachers for Learning Disabilities from their Point of 

View in Jerusalem City Schools 

Dr. Mariam Sablan 

Abstract 

The interest in applying the concept of Total Quality Management appeared 

in public education and higher education in order to acquire a better learning 

quality and to graduate students who are able to perform their roles well, this 

can only be accomplished through the positive and effective impact of total 

quality on the behavior and performance of teachers. 

The objective of this study revolves around answering the main question: 

What is the effect of Total Quality Management on the behavior and 

performance of teachers for learning disabilities from their point of view in 

Jerusalem city schools? 

This study attempts to answer the following questions: 

1. What is the degree of applying Total Quality Management in special 

education schools in Jerusalem city? 

2. What is the level of teachers’ performance in Arabic special education 

schools in Jerusalem city? 

3. What is the behavior level of learning disabilities teachers in Arabic 

special education schools in Jerusalem city? 

This study also seeks to identify the effect of total quality on the behavior 

and performance of teachers for learning disabilities from their point of view 

in Jerusalem city schools.  

This study will use the descriptive analytical method, in addition to a 

questionnaire as a tool for data collection, which will be applied to a sample 

of (150) male and female teachers who were selected in an accessible 

manner from middle schools in Jerusalem city. 

 
Keywords: total quality, total quality in education, performance, teachers’ behavior. 



 

دراسة مقارنة: املناخ املدرس ّي السائد في املدارس ألاهلّية واملدارس الحكومّية في 

 املرحلة الثانوية في منطقة الجليل

1لبنى علينات خاليلة .م.م  

 مقدمة:

ضول  ميعترب موضوووول  م سات ناخ  مدريّس من  لدر سوووات يعترب مو  لتي تناولتها  لبحوث  لدولية و لعربيّة  لتي تناولتها  لبحوث  لدولية و لعربيّة   همةهمة م مناخ  مدريّس من  لدر 

ع   ّيةظ ونظًر  ينه يل ّية و لّبو ية  لتعليم له من أمهية من  نعكاسووووات عع  لعمل ما  ع  نظًر   ّيةظ ونظًر  ينه يل ّية و لّبو ية  لتعليم سات عع  لعمل له من أمهية من  نعكا ما  نظًر  

 لوسيط بني مدخالهتا وخمرجاهتا  متمثلة يف  مكتسبات  معرفية وغري  معرفية  لتي يتخرج هبا  لوسيط بني مدخالهتا وخمرجاهتا  متمثلة يف  مكتسبات  معرفية وغري  معرفية  لتي يتخرج هبا 

صة( وبني وقد  ختارته  لباحثة ليكووقد  ختارته  لباحثة ليكو. .  لتالميذ لتالميذ صة( وبني ن  محور  لذي يمّيز بني  مد رس  يهلية ) خلا ن  محور  لذي يمّيز بني  مد رس  يهلية ) خلا

 .. مد رس  حلكومّية مد رس  حلكومّية

 مشكلة  لبحث:

صة(ظ يّ ا  ليومظ هناك إقبال متز يد من قبل  لطالب وذوهيم عع  مد رس  يهلية ) خلاصووووة(ظ يّ ا   ليومظ هناك إقبال متز يد من قبل  لطالب وذوهيم عع  مد رس  يهلية ) خلا

قديم خدمة  لتعليمظ   و  ية من حيث ت مد رس  حلكوم قاأهم أفنوووول من   قديم خدمة  لتعليمظ   و بحسوووو   عت ية من حيث ت مد رس  حلكوم نل من   قاأهم أف س   عت بح

صبة )فيزيائي و ماأي. ويذكر أبو عصوووبة ) لّبوي و  و  ل لّبوي و  و  ل صة يف ( بأّن ظاهرة  خلصوووخصوووة يف 22222222فيزيائي و ماأي. ويذكر أبو ع صخ ( بأّن ظاهرة  خل

سو يف  ألونة  يخريةظ بالرغم من نتائبها وأبعاأها  ّجت عيّة  لتعليم  لعريب يف  نتشوووار و سوووو يف  ألونة  يخريةظ بالرغم من نتائبها وأبعاأها  ّجت عيّة  شار و   لتعليم  لعريب يف  نت

 و لتعليمّية.و لتعليمّية.

رضورّي بحث هذل  لظاهرة  ّجت عّية  نطالًقا من  مناخ  مدريّس  لذي لذلك بات من  لرضوووورّي بحث هذل  لظاهرة  ّجت عّية  نطالًقا من  مناخ  مدريّس  لذي  لذلك بات من  ل

صية يمّثل شووخصووية  شخ سوأهاظ ويعكا  لتفاعالت  مهنية  مؤسووسووة  لتعليمية و  و  لعام  لذي يسوووأهاظ ويعكا  لتفاعالت  مهنية يمّثل  سة  لتعليمية و  و  لعام  لذي ي س  مؤ

سانية و ّجت عية بني  يفر أظ وهو خاصوووّية تصوووئ  لبيرة  مدرسوووّية  ماأّية و لعالقات   نسوووانية  سّية  ماأّية و لعالقات   ن صئ  لبيرة  مدر صّية ت و ّجت عية بني  يفر أظ وهو خا

سة بايمن و ّجت عّية بني  لكاأر  لتعليمّي و لطلبةظ با ضووووافة  و شوووعور أفر أ  مؤسوووسووووة بايمن  س شعور أفر أ  مؤ ضافة  و  و ّجت عّية بني  لكاأر  لتعليمّي و لطلبةظ با 

 و يمان. و يمان. 

ناخ  مدريّس وأنو عه  مختلفةظ ختتلئ من مدرسة  و أخرىظ وهذ  ما يمّيز  مدرسة ناخ  مدريّس وأنو عه  مختلفةظ ختتلئ من مدرسة  و أخرىظ وهذ  ما يمّيز  مدرسة فطبيعة  مفطبيعة  م  

سائد يف  مد رس عن غريها من  مد رسظ فباءت هذل  لدر سوووة لتقارن بني عبيعة  مناخ  لسوووائد يف  مد رس  سة لتقارن بني عبيعة  مناخ  ل عن غريها من  مد رسظ فباءت هذل  لدر 

    حلكومية و مد رس  يهلية.  حلكومية و مد رس  يهلية. 

 أسرلة  لبحث:

  مرحلة  لثانوية يف منطقة   ليل؟ مرحلة  لثانوية يف منطقة   ليل؟. ما نمط  مناخ  مدريّس  لسائد يف  مد رس  يهلية يف . ما نمط  مناخ  مدريّس  لسائد يف  مد رس  يهلية يف 11

 . ما نمط  مناخ  مدريّس  لسائد يف  مد رس  حلكومّية يف  مرحلة  لثانوية يف منطقة   ليل؟. ما نمط  مناخ  مدريّس  لسائد يف  مد رس  حلكومّية يف  مرحلة  لثانوية يف منطقة   ليل؟22

                                                 
 فلسطنيظ هلا  لعديد من  لبحوث  منشورة. -  امعة  لعربي ة  ّمريكي ة – ثالثة لدكتور ة( سنة عالبةأر سات عليا ) 1
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ئد يف 33 ئد يف  مد رس  يهلية عن  مناخ  مدريّس  لسووووا ئد يف . هل خيتلئ  مناخ  مدريّس  لسووووا سا ئد يف  مد رس  يهلية عن  مناخ  مدريّس  ل سا . هل خيتلئ  مناخ  مدريّس  ل

  مد رس  حلكومّية يف منطقة   ليل؟ مد رس  حلكومّية يف منطقة   ليل؟

ستبابات أفر أ  لعينة ) لطالب( حول فروق ذ ت  حصوووائًيا يف متوسوووطات  سوووتبابات أفر أ  لعينة ) لطالب( حول . هل هناك . هل هناك 44 سطات   صائًيا يف متو فروق ذ ت  ح

ستهم تعزى مدريّس  لسوووائد يف مدرسوووتهم تعزى نمط  مناخ  نمط  مناخ   سائد يف مدر و  متغري ت  لتالية:  لنول  ّجت عيظ نول و  متغري ت  لتالية:  لنول  ّجت عيظ نول إإمدريّس  ل

  مدرسة. مدرسة.

 أهد ف  لبحث:

بناء عع ما تقدم يف مشكلة  لبحث وأسرلته  لسابقة تشكلت جمموعة من  يهد ف و لغايات بناء عع ما تقدم يف مشكلة  لبحث وأسرلته  لسابقة تشكلت جمموعة من  يهد ف و لغايات 

 --تي يمكن أن تسهم يف توضيح هذل  يهد ف:تي يمكن أن تسهم يف توضيح هذل  يهد ف: ل ل

ية  (1 ّية  يهلية و مد رس  لعرب كّل من  مد رس  لعرب ئد يف  ية معرفة نمط  مناخ  مدريّس  لسووووا ّية  يهلية و مد رس  لعرب كّل من  مد رس  لعرب ئد يف  سا معرفة نمط  مناخ  مدريّس  ل

  حلكومّية يف مرحلة  لثانوية يف منطقة   ليل. حلكومّية يف مرحلة  لثانوية يف منطقة   ليل.

  لتعرف عع أوجه  لشبه وأوجه  ّختالف يف نمط  مناخ  مدريّس  لسائد يف تلك  مد رس. لتعرف عع أوجه  لشبه وأوجه  ّختالف يف نمط  مناخ  مدريّس  لسائد يف تلك  مد رس. (2

شأ ا وف عع  خلدمات  لتي تقّدمها تلك  مد رس لتوفري بيرة مدرسوووّية مالئمة من شووووأ ا  لوق لوق (3 سّية مالئمة من  وف عع  خلدمات  لتي تقّدمها تلك  مد رس لتوفري بيرة مدر

 حتسني ورفو مستوى أأ ء  لتالميذ.حتسني ورفو مستوى أأ ء  لتالميذ.

سة و لنول معرفوة  لفروق   وهريوة يف إأر ك نمط  منواخ  مودريّس بواختالف نول  مودرسووووة و لنول  (4 مدر باختالف نول   مدريّس  ناخ   ية يف إأر ك نمط  م فة  لفروق   وهر معر

    ّجت عّي. ّجت عّي.

 أمهية  لبحث:

 و لتطبيقيةظ وذلك عع  لنحو  لتايل:و لتطبيقيةظ وذلك عع  لنحو  لتايل:تتنح أمهية هذل  لدر سة يف  لناحيتني  لنظرية تتنح أمهية هذل  لدر سة يف  لناحيتني  لنظرية 

سات   -- سة وأأ هتاظ خاصة وأّ ا من  لدر  سات تزويد  يأب  لّبوّي  محيّل و لعريّب بنتائج  لدر  سة وأأ هتاظ خاصة وأّ ا من  لدر  تزويد  يأب  لّبوّي  محيّل و لعريّب بنتائج  لدر 

ناخ  محليووة  لنوواأرة  لتي قووارنووت بني  موود رس  يهليووة و موود رس  حلكوميووة من خالل  منوواخ  ية من خالل  م مد رس  حلكوم ية و  مد رس  يهل نت بني   قار ناأرة  لتي  ية  ل  محل

  مدريّس. مدريّس.

حلاق أبنائهم حلاق أبنائهم إإو يهل ممن يرغبون يف و يهل ممن يرغبون يف    ت  لطالب ت  لطالب  جابة عع بعض تساؤّت و ستفسار  جابة عع بعض تساؤّت و ستفسار  --

 يف مد رس أهلية )خاصة(.يف مد رس أهلية )خاصة(.

بناء خطط وبر مج لتحسني  مناخ  مدريسظ  لذي بدورل حيّسن  لعملية  لتعليمّية و لتعلمية بناء خطط وبر مج لتحسني  مناخ  مدريسظ  لذي بدورل حيّسن  لعملية  لتعليمّية و لتعلمية   --

 يف تلك  مد رس.يف تلك  مد رس.

 منهج  لبحث:

رة ستتبو  لباحثة  منهج  لوصفي  لتحلييل  لذي يعتمد عع أر سة  لو قوظ وهيتم بوصئ  لظاه

اظ ويعرب  عنها كيفي ا  و كمي ا ا أقيق   وصف 

 .  ليل - يهلية - مد رس - لّبوي– مناخ  لكل ت  مفتاحية: 
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A comparative study: The Prevailing School Climate in Private and 

Public Schools at the Secondary Level in the Galilee Region 
 

Lubna Elenat Khalaily 

 
Abstract: 

The current study aimed to know the pattern of the school climate prevailing 

in each of the private Arab schools and the Arab public schools at the 

secondary level in the Galilee region. The study adopted the descriptive 

analytical approach in which its population consisted of all students who 

study in private Arab schools in the secondary stage. The study sample 

consisted of 800 male and female students studying in public schools, and 

500 male and female students studying in private schools who were selected 

by random sampling. The questionnaire was used as a tool for data collection 

after verifying its validity and reliability. 

 

Keywords: Educational climate, private schools, Galilee 

 

 



 

التمكين إلاداري وعالقته بأساليب حل املشكالت لدى مدراء املدارس في 

 محافظة الخليل من وجهة نظرهم
1شيامء حمـمد فهمي حلواينم.م.  

 

 مقدمة:

اإلدارة التعليمية التي تبحث يف درجة مفهوم التمكني اإلداري من املفاهيم احلديثة يف علم 

ممارسة األفراد وكفاءهتم يف العمل، من خالل اجلهد املبذول أثناء العمل، ومن خالل مالحظة 

غط النفيس  نتيجة  لظروف العمل مم ا  الباحثة وجدت أن  مدراء املدارس يعيشون حالة  من الض 

ا عىل أساليب حل املشكالت وأدارهت ا واضح   ا بصورة صحيحة.ترك تأثري 

 مشكلة البحث:

و الدوران حول عقبة أو أت أجياد طريقة لتخطي مشكلة ما، يعني أسلوب حل املشكال

نه الناتج العلمي للذكاء البرشي أالنظر إليه عىل حتصيل هدف غري سهل املنال، ويمكن 

الشخصية والدال عليه ، وهذا ينتج بفعل إدارة مدراء املؤسسات لدوائرهم من جهة وخربهتم 

ساليب أالقة قوية بني التمكني اإلداري ومن جهة اخرى، لذك وجدت الباحثة أن هناك ع

حل املشكالت، لذلك تسعى الباحثة إىل التعرف عىل التمكني اإلداري وعالقته بأساليب حل 

 املشكالت لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل.

 أسئلة البحث:

بأساليب حل املشكالت لدى مدراء املدارس  ما مستوى التمكني اإلداري وعالقته .1

 يف حمافظة اخلليل؟

 ما درجة التمكني اإلداري لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل من وجهة نظرهم؟  .2

طات ( α≤ 0.05هل ت وجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ) .3 يف متوس 

وجهة نظرهم  درجة التمكني اإلداري لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل من

ات )سنوات اخلربة، وطبيعة املرحلة التعليمية(؟  ت عزى إىل متغري 

 من وجهة نظرهم؟مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل ما أساليب حل املشكالت لدى  .4

طات α≤ 0.05هل ت وجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ) .5 ( يف متوس 

حمافظة اخلليل من وجهة نظرهم أساليب حل املشكالت لدى مدراء املدارس يف 

ات )سنوات اخلربة، واملرحلة التعليمي ة(؟  ت عزى إىل متغري 

 

                                                 
 اجلامعة العربية األمريكية.، ادارة تربوية طالبة دكتوراة 1
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 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 مدراء املدارس.  التعرف عىل درجة التمكني اإلداري لدى .1

التعرف عىل درجة التمكني اإلداري لدى مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل ضمن  .2

ات )سنوات اخلربة، وطبيعة املرحلة التعليمية(.  متغري 

التعرف إىل أهم األساليب املتبعة يف حل املشكالت لدى مدراء املدارس يف حمافظة  .3

 اخلليل.

مدراء املدارس يف حمافظة اخلليل ضمن التعرف إىل أساليب حل املشكالت لدى  .4

ات )سنوات اخلربة، واملرحلة التعليمي ة(؟  متغري 

التعرف إىل العالقة بني التمكني اإلداري وبني أساليب حل املشكالت لدى مدراء  .5

 املدارس يف حمافظة اخلليل.

 أمهية البحث:

وي، وهـو مـدى ممارسة تلقي هذه الدراسة الضوء عىل موضوع بالغ األمهية يف امليدان الرتبـ

التمكني اإلداري ملديري مدارس حمافظة اخلليل، ودورهم فـي القيـام بمهـامهم وواجباهتم 

املهنية؛ وذلك ملا له من أمهية يف تطوير العملية الرتبوية ومواكبة التطور الرسيع يف املفاهيم 

املـدارس والعاملني معهم  اإلدارية الرتبوية، لالرتقاء باألداء املدريس وتفعيل أدوار مـديري

 واملنظومة املدرسية ككل.

 منهج البحث:

 نسب للبحثنهج الوصفي االرتباطي األسيتم االعتامد عىل امل

 

 .املشكالت–حل -أساليب  -اإلداري  -التمكنيلكلامت املفتاحية: ا
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Administrative Empowerment and its Relationship with Problem 

Solving Methods of School Principals in Hebron Governorate from 

their perspective 

 
Shaima Mohammad Fahmi  Halawani1 

Abstract:  

The notion of administrative empowerment is one of the modern concepts 

in the science of educational management that examines the degree of 

individuals’ practice and their efficiency at work, through the effort made 

during work. The problem-solving method means finding a way; to 

overcome a problem, to revolve around an obstacle, or to achieve an 

unattainable goal which can be seen as the scientific output of human 

intelligence and indicative of it. It has been reported that school principals 

live in a state of psychological pressure as a result of work conditions, which 

left a clear impact on methods of solving problems and manage them 

properly. This study, therefore, seeks to assess the administrative 

empowerment and its relationship to problem-solving methods for school 

principals in Hebron governorate considering their years of experience, and 

the nature of the educational stage.  

 

Keywords: Administrative –Empowerment- Problem- Solving Methods, 

School Principals- Hebron. 

 

                                                 
1 PHD student - Educational Administration - AAU 



 

 ألامريكية العربية الجامعة في الطلبة مجلس أعضاء لدى التدريبية الاحتياجات

 الابتكارية القيادة مهارات من

 
1والء حممود كميلم.م.  الرب ابو عوض حممد أ.ش.د. مروان 

 مقدمة:

القيادة االبتكارية نمط قيادي يقوم عىل استبدال املامرسات الروتينية بمامرسات ابتكارية 

جيب استبدال  النجاحات املطلوبةتحقيق التميز واالتقان واالبتكار يف حتقيق األهداف ول

قوم عىل استبدال املامرسات الروتينية بمامرسات التي تالقيادة االبتكارية ب القيادة التقليدية

اتيجيات هبدف تقديم  يشء االسرتار االبتكارية يف رسم السياسات وتكارية خللق األفكاب

 .اجيايبجديد و

 مشكلة البحث:

ظيم يرتتب عىل عاتقه مهام تنمثل لكافة اهليئات الطالبية،  ويعد جملس الطلبة اهليكل العام امل  

اهليئات واملؤسسات األخرى، العالقة بني الطلبة أنفسهم وإدارة اجلامعة وبني الطلبة وباقي 

اإلرشاف عىل ات املجلس تتضمن كافة املجاالت ومسؤوليتهم يف  وضع خطة شاملة لنشاطو

تنفيذها بالتنسيق مع عامدة شؤون الطلبة، والعمل عىل معاجلة القضايا التي تتعلق باجلسم 

لس الطلبة يف السيايس. ونظرا ملا يعاين منه أعضاء جمالطاليب، وممارسة العمل الطاليب وا

البعد عن العمل بروح نقص واضح يف املهارات القيادية وفلسطني يف الوقت احلارض من 

عضاء جملس الطلبة، باإلضافة إىل عمل بعض ألبة والفريق وقلة التفاعل بني مجوع الط

التنفيذ بصورة شطة الطالبية مزيدا من التخطيط وحاجة األناملجالس برؤى ضيقة حزبية، و

اإلجابة مما تقدم تنحرص مشكلة الدراسة احلالية يف و، يق األهداف املنشودة منهامق لتحقأع

لس الطلبة يف اجلامعة العربية عن السؤال اآليت :ما االحتياجات التدريبية لدى أعضاء جم

 مريكية من مهارات القيادة االبتكارية ؟األ

 مشكلة البحث:

 جملس أعضاء لدى التدريبية حتياجاتاال حول احلالية الدراسة مشكلة تنحرص تقدم ومما

 .االبتكارية القيادة مهارات من مريكيةاأل العربية اجلامعة يف الطلبة

  

                                                 
 فلسطني. -يف اجلامعة العربية األمريكية "التعليماالبتكار يف "طالبة ماجستري  1
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 أسئلة البحث:

ما االحتياجات التدريبية من مهارات القيادة االبتكارية لدى أعضاء جملس الطلبة يف اجلامعة 

 العربية االمريكية ؟

 الفرعي اآليت:و يندرج من السؤال الرئييس السؤال 

لس الطلبة يف اجلامعة العربية قائمة مهارات القيادة االبتكارية املراد تنميتها لدى أعضاء جمما 

 ؟مريكيةاأل

 أهداف البحث:

التدريبية من مهارات القيادة االبتكارية لدى أعضاء جملس الطلبة التعرف عىل االحتياجات 

 .يف اجلامعة العربية األمريكية

لس الطلبة يف اجلامعة بمهارات القيادة االبتكارية املراد تنميتها لدى أعضاء جمإعداد قائمة 

 .مريكيةالعربية األ

 أمهية البحث:

 املدارس.االبتكارية لدى طلبة اجلامعات و لفت أنظار املسؤولني للرتكيز عىل تنمية القيادة

دى القادة يف مجيع تواكب هذه الدراسة االجتاهات احلديثة التي تنادي برضورة االبتكار ل

 (.2018املؤسسات. إذ تعترب القيادة االبتكارية مدخل إداري حديث )غنيم، 

الذي يعد األساس لإلنتاجية لتحقيق ألمهية املورد البرشي وأمهية القيادة االبتكارية تعود 

 .(2019أهداف املجتمع )فرج، 

 منهج البحث:

 ت أداة للدراسة.استخدام املقابالاعتمد املنهج الوصفي التحلييل. و

 

االحتياجات التدريبية، القيادة االبتكارية، أعضاء جملس الطلبة، اجلامعة  الكلامت املفتاحية:

 العربية األمريكية
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The Training Needs for Members of the Student Council at the Arab 

American University in terms of Innovative Leadership Skills 

Walaa Mahmoud Kmail

Preface: 

Innovative leadership is a style of leadership based on replacing routine 

practices with innovative practices to create innovative ideas and achieve 

excellence, mastery and innovation in achieving the desired goals and 

successes. This style relies on innovative insight and philosophy in 

developing policies and strategies aiming at introducing something new and 

positive. This paper shed light on the importance of innovative leadership 

skills training delivered to the student council members at the Arab 

University. This study keeps pace with recent trends that call for innovation 

among leaders in all institutions so innovative leadership is considered as a 

modern administrative approach  

 

Keywords: training needs, innovative leadership, student council, Arab 

American University. 

 

 



 

 

ّظاهرة الاغتراب لدى الطلبة العرب في مؤسسات التعليم العالّي الاسرائيلّية 

 وعالقتها بالثقافة التنظيمّية فيها
1لبنى علينات خاليلةم.م.  

 

 مقدمة:

العريب داخل أسوار املؤسسة األكاديمية اإلرسائيلية حاسمة،  يقضيها الطالبالسنوات التي 

ل هويته املدني ة والسياسي ة، كذلك كل  ما يتعرض له الفرد يف هذه املرحلة من  من خالهلا تتشك 

ا سلبي ا عىل بنيته الشخصي ة، إذ تظهر يف شكل اضطرابات  ضغوطات وصدمات ترتك أثر 

 واالغرتاب. نفسي ة مثل الشعور بالنقص، واإلحباط

 مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث بأن  الطالب العريب  يف املؤسسات االكاديمي ة االرسائيلي ة يعاين من 

مظاهر االغرتاب خاصة يف السنتني األوىل والثاني ة، فبعد املرحلة الثانوي ة، قد يكون ألول مرة 

ة له من حيث اللغة، والثقافة، خيرج من بيئته االجتامعي ة والثقافية لينكشف عىل بيئة مغاير

 والقيم، واملعتقدات. ويشعر للوهلة األوىل بالغربة والغرابة واالغرتاب. 

تشري الدراسات اىل الصعوبات والتحديات التي تواجه الطالب العريب  عند انخراطه يف    

، جزء كبري منها له عالقة بالثقافة التنظيمي ة هلذه ا ملؤسسات، التي ال التعليم العايل االرسائييل 

تراعي وال هتتم باألقليات، ومنهم الطالب العرب، وهذا ما ي نتج أجواء باردة، غري مرحية 

عند طالب األقليات. وبالطبع وكل  ذلك يؤثر عىل حتصيل الطالب ووضعه االجتامعي  

، وآماله وطموحاته املستقبلية.  والنفيس 

ظاهرة االغرتاب عند األكاديميني العرب الذين  من هنا ترى الباحثة أمهي ة دراسة العالقة بني

يدرسون يف مؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلية وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات، يف 

 حماولة لتغيري الواقع.

 أسئلة البحث:

: ما العالقة بني انتشار ظاهرة االغرتاب لدى  جتيب الدراسة عن سؤال البحث املركزي 

يف مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك الطالب العرب 

 املؤسسات؟

ة أسئلة فرعية وهي:  وتنبثق منه عد 

 ما أهم مظاهر االغرتاب لدى الطالب العرب يف االكاديمي ة االرسائيلي ة؟ .1

                                                 
 هلا العديد من البحوث املنشورة واملشاركات املحلية والدولية. والتاريخ يف ثانويةمدرسة ملوضوعي اللغة العربية  1
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نات الثقافة التنظيمي ة السائدة يف مؤسسات التعليم العايل  .2 ؟ما اهم مكو   االرسائييل 

هل توجد عالقة ارتباطي ة دالة إحصائي ا بني االغرتاب لدى الطالب العرب يف مؤسسات  .3

 التعليم العايل وبني الثقافة التنظيمي ة لتلك املؤسسات؟

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -يف توضيح هذه األهداف:  التي يمكن أن تسهم

الكشف عن العالقة بني ظاهرة اغرتاب الطالب العرب األكاديميني وبني الثقافة التنظيمي ة   -

 ملؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة.

 تغيري سياسة مؤسسات التعليم العايل االرسائيلي ة جتاه األقليات فيها. -

 وحماولة إجياد حلوال  هلا. زيادة وعي الطالب العرب هلذه الظاهرة، -

 أمهية البحث:

 تأيت أمهية هذه الدراسة احلالية من خالل اسهاماهتا العلمية والعملية:

، فهي من ناحية علمية : بام ستفضيه من معلومات اىل االدب النظري الرتبوي  واالجتامعي 

ا تعتني بفئة  ا ألسباب شيوع هذه الظاهرة. كام أّن  م فهام  عميق  عمرية هامة هي فئة ستقد 

ن شخصياهتم وآماهلم وطموحاهتم يف هذه الفرتة.  الشباب اجلامعيني، التي تتكو 

، فقد تفيد هذه الدراسة املختصني والباحثني يف الكشف عن جانب من أم ا من ناحية عملية

اجلوانب اإلشكالية يف شخصية الطالب اجلامعي، الذي يعكس مترده أو انسحابه أو انفصاله 

تمعه أو عن املؤسسة التعليمي ة التي ينتسب اليها يف مظاهر متعددة من االغرتاب عن جم

. كذلك قد تسهم نتائج هذه الدراسة اىل إعادة تلك املؤسسات النظر يف سياستها  االجتامعي 

وثقافتها التنظيمي ة، هبدف جذب الطالب العرب للتعل م يف مؤسساهتا، بدال  من أن خترسهم 

 تعليم خارج البالد.حني يتوجهون لل

  منهج البحث:

.  اعتمدت هذه الدراسة يف إجراءاهتا عىل املنهج الوصفي  االرتباطي 

 

 مظاهر االغرتاب، الثقافة التنظيمي ة، اجلامعات.الكلامت املفتاحية: 
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The Phenomenon of Alienation among Arab Students in Israeli Higher 

Education Institutions, and its Relationship to Organizational Culture 
 

Lubna Elenat Khalaily  

Abstract: 

The study aimed to reveal the manifestations of alienation among Arab 

students in Israeli higher education institutions and their relationship to the 

organizational culture in those institutions. To achieve the objectives of the 

study, the researcher passed a questionnaire to 877 male and female students 

studying in Israeli universities and colleges in the academic year 2021-2022, 

and they were selected by random sampling. The researcher used the 

descriptive correlative approach. 

The results of the study showed the existence of a positive, direct, 

statistically significant relationship between the alienation of Arab students 

in higher education institutions and the organizational culture of those 

institutions.  

 

Keywords: manifestations of alienation, organizational culture, universities. 
 



 

عالقة ضغوط العمل باألداء الوظيفي داخل الفرق الافتراضية في املؤسسات 

 التعليمية في شرقي القدس
 

1نمر ادكيدك "حممد راتب " ةفاتنم.م.  

 

 مقدمة:

ا  رت اقتصادي  ث  أقت العامل ور  أزمة جائحة كورونا التي أظهرت  2020مع بداية عام      

صبحت الفرق ألكرتوين واجتهت الدول إىل مواصلة التعليم اإل إذا  ا  وتعليمي  واجتامعي  

مدير ومعلم هذا العرص يعيشان  ا. إن  كثر شيوع  االفرتاضية يف البيئة العاملية املتزايدة األ

ذا زاد اهتامم الباحثني يف السنوات  الضغوط. لعرصنا بعرص يشكاهلا لذا سم  أالضغوط ب

داء الوظيفي يف الفرق التقليدية خرية بدراسة العالقة بني ضغوط العمل ومستوى األاأل

 فحص هذه العالقة ولكن يف الفرق االفرتاضية. (. ويف هذه الدراسة سيتم  ا لوجه  )وجه  

 مشكلة البحث:

عضاء الفريق، للجوانب االجتامعية، والنفسية ألالدراسات التأملية بانبثقت مشكلة الدراسة 

 ،والثقة ،والتدريب ،واخلصائص التي ظهرت يف هذه الفرق االفرتاضية من حيث التواصل

مطلع  ذخر يواجه العامل منآ داء الفريق االفرتايض، من جانب  أبنجاح  والقيادة والتي هلا عالقة  

العمل عن  اجربت املؤسسات مجيع  أ إذحتديات هائلة يف مواجهة جائحة كورونا  2020عام 

عىل القيادات التنظيمية يف مدى قدرهتم  مر يشكل عامل ضغط  هذا األ ن  أ، ومن املؤكد بعد  

عىل ما تقدم حتددت مشكلة البحث بفحص عالقة ضغوط العمل  بناء  و، د  عىل التأثري عن بع

 ة يف رشقي القدس.باألداء الوظيفي داخل الفرق االفرتاضية يف املؤسسات التعليمي

 سئلة البحث:أ

 :سؤال الدراسة الرئيس

داء الوظيفي داخل الفرق االفرتاضية يف املؤسسات التعليمية يف عالقة ضغوط العمل باأل ما

 رشقي القدس؟

 ية:تسئلة اآلويتفرع عنه األ

( ما عالقة ضغوط العمل التنظيمية ومسؤولية املدير واملعلم داخل الفرق االفرتاضية من 1)

 وجهة نظرهم؟

                                                 
ضيات( عام ماجستتتتري يف الرتبية )مناهط و رق تدريس الرياضتتتيات( عام   ..11 ستري يف الرتبية )مناهط و رق تدريس الريا م بتقدير جيد جًدا،  البة دكتوراه )إدارة تربوية( من اجلامعة العربية م بتقدير جيد جًدا،  البة دكتوراه )إدارة تربوية( من اجلامعة العربية 20022002ماج

 األمريكية.األمريكية.
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( ما عالقة ضغوط العمل الفيزيقية ومستوى إمتام املدير واملعلم عمله داخل الفرق 2)

 االفرتاضية من وجهة نظرهم؟

( ما عالقة ضغوط العمل الوظيفية ومستوى قدرة املدير واملعلم عىل العطاء داخل الفرق 3)

 االفرتاضية من وجهة نظرهم؟

 هداف البحث:أ

هداف والغايات من األ يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة  م عىل ما تقد   بناء  

  -هداف:تسهم يف توضيح هذه األ ن  أالتي يمكن 

 :اآلتية هدافاأل حتقيق إىل  تسعى الدراسة

د مستوى ضغوط العمل لدى مديري ومعلمي مدارس املعارف يف القدس داخل حتد   ن  أ( 1)

 الفرق االفرتاضية من وجهة نظرهم .

 ومعلمي ملديري الوظيفي داءواأل العمل ضغوط بني العالقة مدى عىل  تتعرف ن  أ( 2)

 حسب وجهة نظرهم.بداخل الفرق االفرتاضية  القدس يف املعارف مدارس

داء الوظيفي، دبيات ضغوط العمل، واألأجممل  يةغطلتتكامل املنظري ال  اراإل ( تطور3)

 ذات صلة   مفاهيم، وما يتعلق هبام من موضوعات  والفرق االفرتاضية وما يرتبط هبام من 

 .متبادل   وتأثري  

 مسببات من احلد   شأهنا من يكون قد توصيات   وضع عىل تساعد نتائط إىل  تتوصل ن  أ( 4)

 القدس يف املعارف مدارس ومعلمي مديري عىل السلبية ثارهآ من والتخفيف العمل ضغط

 داء الفردي واملؤسيس.أعىل من األ داخل الفرق االفرتاضية لتحقيق مستويات  

 مهية البحث:أ

تعمم نتائجها عىل  ن  أمكن يوبالتايل  صحيحة   علمية   دوات  أوب علمية   جهود   هيالدراسة     

مهية هذه الدراسة احلالية تتمثل فيام أ ن  أفراد جمتمعها اإلحصائي املامثل هلا. وترى الباحثة أ

 يأيت:

داء الوظيفي ملديري ومعلمي مدارس املعارف يف دراسة عالقة ضغوط العمل باأل ( إن  1)

 فرصة اإلدارية للقيادات تتيح  حسب وجهة نظرهمبالقدس داخل الفرق االفرتاضية 

 مستويات يف الدراسة إليها تتوصلس التي التوصيات عىل والوقوف العالقة هذه اكتشاف

 فادة يف عملية العالج.اإل ومن ثم   الوظيفي، داءواأل العمل ضغوط

داء الوظيفي ملديري ومعلمي مدارس املعارف االهتامم بدراسة عالقة ضغوط العمل باأل (2)

حسب وجهة نظرهم يف القطاع الرتبوي يثري الفكر بيف القدس داخل الفرق االفرتاضية 
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ضغوط احلياة واالنفعاالت املتعددة التي يعاين  ن  إاإلداري والرتاث العلمي يف هذا املجال. إذ 

 د حياته.خطر الظواهر التي هتد  أنسان اليوم قد أصبحت من اإلمنها 

ضغوط العمل من  تعد   إذمهية الفئة التي تتعامل الدراسة معها أا  من يض  أ( تنبثق أمهيتها 3)

إىل اإلرهاق  ا يؤدي هبامم   برز التحديات التي تواجه املدير واملعلم داخل الفرق االفرتاضية،أ

 واالكتئاب. ،والغضب ،القلق ومشاعر اإلحباط وتفيش

 منهط البحث:

حتتاج إىل الكشف عن العالقة  إذاملنهط الوصفي التحلييل هو الطريق هلذه الدراسة،  يعد      

داء الوظيفي داخل الفرق االفرتاضية وتصويرها كميا  املوجودة بني ضغوط العمل واأل

 ا  وكيفيا . والتعبري عنها كمي   ،وتنظيمها ،جمع املعطيات، وتصنيفهاب وكيفيا  

 :جمتمع الدراسة

( معلمة   1450، ومعلام   335) ومعلمة   معلام   1725و مدرسة   39لف جمتمع الدراسة من أت

 - 2021تبعا  ملركز إحصائيات وزارة املعارف، رشقي القدس عام  ،ومديرة   امدير   39و

 مدارس. 10تطبيق الدراسة عىل  . وتم  2022

 نة الدراسة:عي  

مديرين مجيعهم، وتم 10اختيار  تم   ،مدارس 10ستهدفة وعددها اختيار املدارس امل تم  

نة املعلمني من املدرسة فقد كانت ما اختيار عي  أ هم االستبانة، وإجراء املقابالت معهم.ءإعطا

 .اي  افرتاض افريق   12عىل  موزعة   ومعلمة   معلام   65

 : املقابالت، االستبانةدوات مجع البياناتأ

 .داء الوظيفي، الفرق االفرتاضيةالضغط، ضغوط العمل، األ الكلامت املفتاحية: 
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Relationship of work pressure with job performance within virtual 

teams in  self-managed schools in East Jerusalem 
 

Dr. Fatina”mohammed Rateb”Nimer Idkaidek 

 

Abstract 

This study aims to examine the relationship between work pressures and job 

performance within virtual teams at the educational institutions in Eastern 

Jerusalem. The study adopted the analytical descriptive approach, and 

random sample was selected and it consists of (75) principals and teachers 

of the study population (1785)  distributed to 12 virtual teams according to 

the academic subject; and each team has a leader who is the center of the 

subject.  

E-interviews and face-to-face interviews were used as a first tool of the 

study; as 12 male and female principals were interviewed. In addition, a 

questionnaire which consists of two sections was used; the first section 

targets the sources of work pressures (organizational, physical and 

functional); and the second section targets job performance (responsibility, 

completion of work, capacity to give).  

In light of the results of this study, the researcher recommended to take into 

consideration mitigating work pressures which teachers and principals 

encounter within the virtual teams at the educational institutions, and raising 

the level of virtual vocational training of principal and teacher to face work 

pressures. The researcher also suggested that it is necessary to conduct short 

and long-term studies to complete the study in the field of work pressures 

by digital research teams which consist of social and psychological workers; 

covering all areas of the Palestinian territories. Moreover, the researcher 

recommended to conduct in-depth qualitative researches to examine the 

challenges that the principal and teacher face in different Palestinian 

governorates; as such challenges are considered as the source of work 

pressures within the virtual teams. 

 

Keywords: Pressure, work pressures, job performance, virtual team  

 



 

عالقة القيادة التشاركية بالتمكين إلاداري في مؤسسات التعليم العالي 

 الفلسطينيةمن وجهة نظر العاملين فيها

1ثناء عبد املنعم أمحد دراغمةم.م.  

 مقدمة:

 فاعلية   ، لتعمل بخطوات  امجيع   صعدة عىل األم   هما  حمور   مؤسسة   ي  أتشكل القيادة الناجحة يف 

وامر من املسؤول اإلداري جتاه هداف لتضمن إصدار التعليمت واألسعيا  لتحقيق األ وبناءة

، وهتدف هذه الدراسة إىل جيد   العاملني للتأثري عليهم وتنفيذهم مهامهم املكلفني هبا بشكل  

قتها بالتمكني اإلداري لدى العاملني يف مؤسسات التعرف عىل واقع القيادة التشاركية وعال

ن جمتمع الدراسة من والتعليم العايل الفلسطينية،  اجلامعات الفلسطينية  عامل/ة يف 155تكو 

 ، وتم اعتمد املنهج الوصفي التحلييل االرتباطي.2022/2023من العام الدرايس  

 مشكلة البحث:

من القيادة التشاركية والتمكني اإلداري من  كل   مفهومي ن  أوتكمن مشكلة الدراسة احلالية 

رض الواقع أا ، والدراسات املتعلقة هبذه املفاهيم واملطبقة عىل ضمن املفاهيم احلديثة نسبي  

، وعىل النحو اخلاص يف مؤسسات قليلة   عام   يف املؤسسات الفلسطينية  بشكل   خصباأل

معرفة املزيد عن  ىلإ املؤسسات الفلسطينية بحاجة  التعليم العايل، فهذه املؤسسات كغريها من 

مستوى تطبيق مفهوم القيادة التشاركية وعالقته بالتمكني اإلداري ملواجهة حتديات العرص 

ل القيادة تشك   اوالفاعلية للجامعات والكليات لذواالستمرار الدائم لتحقيق الكفاءة 

 وحتفيز سلوكهم نحو اإلبداع، ومن التشاركية إحدى العوامل املسامهة يف متكني العاملني

بحاث والدراسات السابقة اخلاصة بموضوع القيادة التشاركية والتمكني اإلداري مراجعة األ

( تؤكد عىل أمهية هذا النمط القيادي 2020(، أبو شملة)2021(، دراغمة)2020اخلوالدة )

 ه يف مثل هذه املؤسسات.لعمن استفادة متطبيقه واإل ومن املهم

 ئلة البحث:سأ

ما مستوى ممارسة العاملني للقيادة التشاركية يف مؤسسات التعليم العايل  -

 الفلسطينية؟

 ما مستوى متكني العاملني يف مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية؟ -

ما عالقة القيادة التشاركية بالتمكني اإلداري لدى العاملني يف مؤسسات التعليم  -

 العايل الفلسطينية؟

                                                 
حاصلة عىل شهادة البكالوريوس من جامعة  فلسطني. -طالبة دكتوراه يف برنامج اإلدارة الرتبوية يف اجلامعة العربية األمريكية 1

 .ساليب تدريس العلومأختصص  هاحياء، وشهادة املاجستري من اجلامعة نفسالنجاح الوطنية ختصص األ
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 البحث:أهداف 

بعاده )املشاركة يف اختاذ القرار، ألتعرف عىل واقع القيادة التشاركية ب اىلإتسعى الدراسة 

والعالقات اإلنسانية، والتخطيط، وتفويض السلطة( لدى العاملني يف مؤسسات التعليم 

التعرف عىل عالقة القيادة  إىل  العايل الفلسطينية من وجهة نظر العاملني، وهتدف الدراسة

 .تشاركية بالتمكني اإلداري لدى العاملني يف مؤسسات التعليم العايل الفلسطينيةال

 مهية البحث:أ

 بحثية   تأيت أمهية الدراسة من حاجة مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية إلعداد دراسات  

والتمكني اإلداري للعاملني فهم من ضمن  ،القيادة التشاركية :تضمن املتغريين متخصصة  

النتائج املتوقعة من تطبيق القيادة  مهية هذه الدراسة يفأة مؤسسة، وتكمن أساسيات نجاح أي  

وحتفيز  همئالتشاركية والتي من املتوقع إسهامها برفع الروح املعنوية للموظفني، وتعزيز وال

ا، وتسهم الدراسة بإثراء املكتبة العربية تنمية قدرات العاملني وتطويرهبسلوكهم اإلبداعي 

طار النظري باملعلومات املطروحة باإل خاص   واملكتبة الفلسطينية بشكل   عام   بشكل  

ل منطلقا  للباحثني إلجراء املزيد من والتطبيقي ملدى أمهيته عىل الصعيد األكاديمي، وتشك  

 العاملني باملؤسسات التعليمية. الدراسات املتعلقة بالقيادة التشاركية  وأمهيته يف متكني

 منهج البحث:

 .اعتمد املنهج الوصفي التحلييل االرتباطي تم  

 

 القيادة التشاركية، التمكني اإلداري، مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية.الكلمت املفتاحية: 
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The Relationship of Participatory Leadership with Administrative 

Empowerment in Palestinian Higher education institutions From the 

Point of View of Its Employees 

Than'a Abdle Moneim Ahmed Daraghmah 

Abstract: 

This study aimed to identify the reality of Participatory leadership and its 

relationship to administrative empowerment among in Palestinian high 

education institutions. The study community consisted of 155 workers In 

Palestinians universities from the academic year 2022/2023.  

The study shows that the more the subordinate follows the participatory 

leadership style and the more subordinates participate in the work of the 

organization, the more empowered they are. 

The researcher recommended the continuation of adopting the participatory 

leadership as a method for directing the behavior of employees towards 

empowering and creating employees and producing the best results, as well 

as the need for the attention of senior management in educational 

institutions to creative ideas by supporting them financially and morally, 

and involving them working and making decisions, holding them 

responsible for the results of their work, instilling confidence and raising 

their morale. 

Keywords: Participatory Leadership, Administrative Empowerment, 

Palestinian Higher Education Institutions 



 

 تحليل محتوى أسس اختيار مديري املدارس في فلسطين
 في ضوء معايير الجودة

 
1 إرساء حممود قشوعم.م.  

 مقدمة:

النظام الرتبوي يف دولة فلسطني يويل اهتامما  خاصا  الختيار مديري املدارس، واالرتقاء 

بمستوى تكوينه، وتنميته املهنية، ومتكينه من اكتساب الكفايات واملعارف الرتبوية، إضافة 

إىل اخلربات املبارشة يف املدرسة وامليدان الرتبوي، وحتى يكون أداء املدير فعاال  ومؤثرا  يف 

يكون العملية التعليمية البد أن يكون اختياره مبنيا  عىل أسس ومعايري موضوعية، إذ البد أن 

ملام  بطبيعة العمل اإلداري وما يتطلبه، والبد أن يكون عىل معرفة بالنواحي الفنية يف تسيري 

 العملية التعليمية.

 مشكلة البحث:

يتطلب تطوير املؤسسة الرتبوية وحتقيق اهداف العملية التعليمية التعلمية وجود كوادر برشية 

تيارها عىل وفق أسس وقواعد ومعايري مؤهلة وذات مواصفات قيادية وخربات عالية يتم اخ

خاصة، بحيث يتبلور عن هذا االختيار حتسني وتطوير أداء مديري املدارس، إذ كانت عملية 

اختيار مديري املدارس سابقا  ال ختضع ملعايري حمددة، كام مل يكن خيضع املرشحني يف بعض 

ما أسس اختيار مديري احلاالت اىل اختبارات تقييمية أو غريها، حتدد مشكلة الدراسة 

 املدارس يف فلسطني يف ضوء معايري اجلودة؟

 أسئلة البحث:

 . ما واقع اختيار مديري املدارس يف فلسطني؟1

. ما املعايري الواجب توافرها عند اختيار مديري املدارس يف فلسطني يف ضوء إدارة اجلودة 2

 الشاملة؟

 أهداف البحث:

 هيدف هذا البحث إىل حتقيق ما ييل: 

 . حتديد واقع اختيار مديري املدارس يف فلسطني.1

. حتليل أهم املعايري الواجب توافرها عند اختيار مديري املدارس يف فلسطني يف ضوء إدارة 2

 اجلودة الشاملة.

 

                                                 
معلمة لغة عربية يف وزارة الرتبية والتعليم حاصلة عىل بكالوريوس لغة عربية وأساليب تدريسها وماجستري إدارة تربوية    1

 وطالبة دكتوراه إدارة تربوية يف اجلامعة العربية األمريكية.
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 أمهية البحث: 

 تكمن األمهية من بعدين، األول نظري، واآلخر تطبيقي وكام يأيت: 

 األمهية النظرية:

ظري يثري املكتبة العربية من خالل تسليط الضوء عىل أمهية حتديد معايري . تقديم إطار ن1

اختيار مديري املدارس، مما يؤدي إىل التحديث، والتطوير يف العملية الرتبوية وحتسن األداء 

 اإلداري والفني ملديري املدارس.

 التي – الباحثة علم حسب –. تكمن أمهية الدراسة احلالية عىل اعتبار أهنا الدراسة األوىل 2

 .اجلودة معايري ضوء يف فلسطني يف املدارس مديري اختيار معايري تناولت

 تأيت هذه الدراسة كمحصلة جلهود عملية بأدوات علمية نوعية. .3

 األمهية التطبيقية:

تناوهلا موضوعا علميا حديثا، وذو أمهية كبرية يف القيادة الرتبوية وجودة التعليم، فهي تبحث 

أسس اختيار مدير املدرسة واالستفادة يف ضوء معايري اجلودة، كون هذه الدراسة  يف تطوير

تساعد يف تقديم معلومات عملية عن أمهية وديناميكية عملية معايري اختيار مديري املدارس، 

وبالتايل يمكن االستفادة من هذه الدراسة من خالل نتائجها التي توضح للمؤسسات 

بأسس اختيار وإعداد مدير املدرسة، وما حتققه هذه العملية من نجاح الرتبوية أمهية االهتامم 

 وتقدم هلذه املؤسسات.

توفر الدراسة بيانات ومعلومات حول مدى تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف اختيار مديري 

املدارس، يمكن أن تفيد منها اجلهات ذات العالقة، السيام وزارة الرتبية والتعليم لتوظيفها 

 ل تطبيق املعايري من خالل اجلهات املنفذة.من خال

من خالل ما سيتم التوصل إليه من نتائج، وتوصيات ستضيف هذه الدراسة شيئا جديدا إىل 

املعرفة والبحث العلمي وتوجه أنظار القائمني عىل املؤسسات الرتبوية برضورة االهتامم 

ق لباحثني آخرين يف إجراء بعملية اختيار مديري املدارس يف فلسطني وتشكل نقطة انطال

 بحوث مستقبلية ذات صلة.

 منهج البحث:

تم اعتامد املنهج النوعي اعتامدا  عىل أسلوب حتليل املحتوى من خالل استخدام جداول رصد 

(.  واتبعت بعض اخلطوات 2021-2017أسس اختيار مدير املدرسة لألعوام من )

الستخدام هذا األسلوب يف حتديد  (Wildemuth and Zhang, 2016) اإلجرائية التي اقرتحها ل من 

 الوثائق املطلوب حتليلها، والتعامل معه.

 الكلامت املفتاحية: حتليل حمتوى، اختيار مديري املدارس، معايري اجلودة، فلسطني
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  Content Analysis of the Foundations for Selecting School 

Principals in Palestine in Light of Quality Standards 

Israa Mahmoud Qashou 

Abstract 

This study aims to indicate the basis for selecting school principals in 

Palestine in light of quality standards. To achieve the objective of the study, 

the qualitative approach was used as a tool for data collection, which 

consisted of document analysis. The study reached results, the most 

important of which were: that the basis for selecting school principals in 

Palestine is focused on the written test that measures knowledge, and the 

performance evaluation for the last three years is very good, and on the 

number of years of service in the ministry. The study also found the basis 

for selecting school principals in Palestine in light of quality standards 

compared to the school principal’s professional standards document for the 

year 2014.The study recommends the need to provide more training to 

empower principals and enhance education as well as the local community 

in order to achieve more success. In the application of total quality 

management, the study also recommends building a training program based 

on standards for the basis of selecting school principals to be applied in 

education departments in Palestine. 

Keywords: content analysis, school principals, selection, quality standards, 

Palestine 

 



 

الذكاء الانفعالي وعالقته بواقع الابداع الاداري لدى مدراء املدارس في 
 املحافظات الشمالية في فلسطين

 
  امحد احسان حممد ابو طبيخم.م.

 مقدمة:

 امجيع   الذكاء االنفعايل بمثابة اجلرس الذي ييرس الوصول إىل النجاح يف املجاالت املختلفة د  يع

نشأ مفهوم وشغل حيزا  كبريا  من اهتامم الفالسفة واملفكرين منذ أقدم العصور،  إذمن احلياة، 

البيولوجية الذكاء يف اطار الفلسفة القديمة، ثم أصبح موضوعا  للدراسة يف خمتلف العلوم 

الفيزيولوجيا العصبية وعلوم الوراثة، وانتقل بعدها إىل ميدان  خصباألوالفيزيولوجية و

العلوم اإلنسانية احلديثة، وقد تصدر موضوع الذكاء وقياسه مكانة مهمة يف الدراسات 

تم تقديم اختبارات ذكاء إسهامات  إذوالبحوث النفسية والرتبوية منذ مطلع القرن احلايل، 

 أد تعة يف تطور حركة القياس النفيس والرتبوي ودفعها بخطى رسيعة إىل األمام، والتي واس

دورا  بالغ األمهية يف تطوير النظرة احلديثة للذكاء، إن االهتامم باختبارات الذكاء نبع من جانب 

مهم منه دافع علمي واستهدف جزئيا  الكشف عن طبيعة النشاط العقيل، وجاء هذا االهتامم 

جانبه األهم تلبية ألغراض عملية مبارشة متثلت يف حتديد مستوى األداء العقيل للفرد يف 

 ومقارنته بمن هم يف مثل سنه

  مشكلة البحث:

كونه ليف إنجاح العملية الرتبوية، يؤدي مدير املدرسة دورا  مهام  من خالل موقعه اإلداري 

 هو مسؤول بشكل مبارش عن حتقيق، ف امجيع   املرشف املبارش عىل العاملني داخل املدرسة

هم الذكاء االنفعايل لدى مدراء املدارس يف حتسني األداء املدرسة ألهدافها وغاياهتا، ويس

لتطوير عملهم التنظيمي، ومن اطالع الباحث عىل الدراسات السابقة يف هذا  واإلبداع الالزم

ة العالقة بني الذكاء املجال، وخربته امليدانية كمرشد تربوي جاءت هذه الدراسة ملعرف

االنفعايل واالبداع اإلداري لدى مدراء املدارس يف املحافظات الشاملية، وتتمثل مشكلة 

وما عالقته بواقع االبداع االداري  ؟: ما واقع الذكاء االنفعايليتآلالدراسة احلالية يف السؤال ا

 لدى مدراء املدارس يف املحافظات الشاملية يف فلسطني؟ 

 ث:أسئلة البح

ما واقع الذكاء االنفعايل لدى مدراء املدارس احلكومية يف املحافظات الشاملية يف  .1

 فلسطني؟

ما واقع االبداع االداري لدى مدراء املدارس احلكومية يف املحافظات الشاملية  يف  .2

 فلسطني؟
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هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الذكاء االنفعايل واالبداع االداري لدى  .3

 يف فلسطني؟ املدارس احلكومية يف املحافظات الشامليةمدراء 

( يف متوسط  α≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند واقع الداللة ) .4

استجابات العينة عىل مقياس الذكاء االنفعايل لدى مدراء املدارس احلكومية يف 

علمي، يف فلسطني تعزى ملتغريات )نوع اجلنس، املؤهل ال املحافظات الشاملية

 سنوات اخلربة(؟

( يف متوسط  α≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند واقع الداللة ) .5

استجابات العينة عىل مقياس االبداع االداري لدى مدراء املدارس احلكومية يف 

تعزى ملتغريات )نوع اجلنس، املؤهل العلمي،  املحافظات الشاملية يف فلسطني

 سنوات اخلربة(؟

 البحث:أهداف 

واقع الذكاء االنفعايل لدى مدراء املدارس احلكومية يف املحافظات الشاملية يف  .1

 فلسطني.

 .واقع االبداع االداري لدى مدراء املدارس احلكومية يف املحافظات الشاملية .2

لذكاء االنفعايل واالبداع االداري لدى مدراء املدارس احلكومية ابني  داللة العالقة .3

 يف فلسطني. الشامليةيف املحافظات 

( يف متوسط استجابات العينة عىل  α≤  0.05) داللة الفروق عند مستوىواقع  .4

يف  مقياس الذكاء االنفعايل لدى مدراء املدارس احلكومية يف املحافظات الشاملية

 .اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة(نوع تعزى ملتغريات ) فلسطني

( يف متوسط استجابات العينة عىل  α≤  0.05) داللة الفروق عند مستوىواقع  .5

يف  لدى مدراء املدارس احلكومية يف املحافظات الشاملية االبداع االداريمقياس 

 .اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة(نوع تعزى ملتغريات ) فلسطني

 مهية البحثأ

تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تفحص الذكاء االنفعايل وعالقته بواقع االبداع االداري لدى 

مدراء املدارس يف املحافظات الشاملية يف فلسطني أما من الناحية العلمية فإن الدراسة احلالية 

حتاول حتديد مستوى الذكاء االنفعايل لدى مدراء املدارس وعالقته باإلبداع االداري يف 

طني، مما يساهم يف حتسني كل منهام، وحيقق متيز ملديري املدارس، كام أنه من املؤمل أن فلس

يستفيد منها كل من مديري املناطق التعليمية، ومديري املدارس واملهتمني، وذلك من خالل 

اقرتاح بعض التوصيات التي من شأهنا أن تفيد املسؤولني للعمل عىل زيادة مستوى الذكاء 
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دى املديرين، ومتكينهم من حتسني االبداع االداري وهذا ينعكس بشكل اجيايب عىل االنفعايل ل

 مستوى التعليم يف املدارس بشكل عام.

 منهج البحث:

ملعاجلة مشكلة الدراسة وأسئلتها الفرعية وفحص فروضها املختلفة وصوال  للتحقق  سعي ا

 وحيلل الدراسة، قيد لظاهرةا الذي يصف الوصفي املنهج لامعباست الباحثاالهداف قام من 

متغرياهتا وصوال  للكشف عن  بني بياناهتا بعد مجعها من عينة الدراسة، ويكشف عن العالقة

 اآلثار املرتتبة عليها.

-مدير املدرسة-املحافظات الشاملية-االبداع االداري-الذكاء االنفعايل الكلامت املفتاحية:

 فلسطني

 

Emotional intelligence and its relationship to the reality of 

administrative creativity among school principals in the northern 

governorates of Palestine 

 

Ahmad Ehsan Abu Tabikh 

Abstract: 

This study aimed to identify emotional intelligence and its relationship with 

the reality of administrative creativity among school principals in the 

northern governorates in Palestine. The study sample consisted of (366) 

managers in the northern governorates.The results of the study concluded 

that the degree of emotional intelligence and administrative creativity of 

school principals is very large. 

 

Keywords: Emotional intelligence, administrative creativity, northern 

governorates, school principal, Palestine 

 

 

 



 

الكشف عن أشكال التواصل الشائعة لدى معلمي طلبة اضطراب طيف 
 التوحد والتحديات التي يواجهونها

 
1نورا يعقوب احلاج عثامنم.م. 2عثامن-سهاد عيل عبد الرمحن م.م.   

 مقدمة:

إحدى أهم مشكالت طالب اضطراب طيف التوحد هو التواصل بينهم وبني املحيطني هبم، 

ولكي تتم عملية التعليم يف املدرسة ورياض األطفال عىل املعلمني التواصل مع هؤالء 

الطالب.  وهنا ينجم التحدي للمعلمني. ينقسم التواصل إىل قسمني اللفظي وغري اللفظي 

خالل هذا البحث سننكشف عن أشكال التواصل املتبعة لدى يف التعامل مع اآلخرين، و

 املعلمني مع طالب طيف التوحد، ونحدد التحديات القائمة لدى املعلمني بالتواصل.  

 مشكلة البحث: 

أثبتت األبحاث األخرية أمهية التواصل بأشكاله املتنوعة يف تقدم الطالب ذوي اضطراب 

املقرتحة لتواصل أفضل مع هذه الفئة، مما جعل  طيف التوحد وازدادت الوسائل واآلليات

املعلمني يواجهون حتديات جديدة للتواصل والعمل معهم. الحظنا كباحثات اختالف 

وتنوع يف املدراس ألشكال التواصل مع فئة اضطراب التوحد كام الحظنا ختبطات وحتديات 

  األسئلة التالية:كثرية لدى املعلمني. مما جعلنا نبحث يف هذا املوضوع لإلجابة عىل

 أسئلة البحث: 

 ما هي أشكال التواصل الشائعة لدى معلمي طلبة اضطراب طيف التوحد؟.1

 ما هي التحديات التي يواجها معلمي اضطراب طيف التوحد؟.2

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

 -ن تسهم يف توضيح هذه األهداف: التي يمكن أ

هدفت الدراسة احلالية إىل فحص ما هي أشكال التواصل املتبعة لدى املعلمني مع طالب .1

 اضطراب طيف التوحد يف القدس. 

كذلك حتديد التحديات يف التواصل التي يواجهها املعلمني مع طالب طيف التوحد يف .2

 القدس. 

  

                                                 
 طالبة دكتوراه يف اجلامعة العربية االمريكية. ختصص تربية خاصة، تعمل يف رياض األطفال العالجية 1
 طالبة دكتوراه يف اجلامعة العربية االمريكية، ختصص تربية خاصة، حمارضة ومرشدة يف الطفولة املبكرة.   2
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 أمهية البحث: 

الدراسة من أهنا دراسة علمية بحثية، استندت إىل دراسات علمية مهمة، تنبع أمهية هذه 

واستخدمت أداة كمية تؤدي إىل نتائج علمية، حيث تقوم بتسليط الضوء عىل التواصل 

بأشكاله الشائعة )اللفظي والغري لفظي( لدى معلمي طالب طيف التوحد بالقدس. وحيدد 

الفئة. تسعى الباحثتان بأن تفيد هذه الدراسة  التحديات لدى املعلمني يف التواصل مع هذه

 الطالب واملسؤولني والعاملني مع هذه الفئة املميزة.

 منهج البحث:

استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة، حيث قامتا بتطوير استبانة 

حقق من صدق للمعلمني بعد االطالع عىل األدب الرتبوي والدراسات السابقة وقامتا بالت

وثبات األداة هلذه الدراسة. من خالل إجراء اختبار التناسق الداخيل واستخراج معامل 

 الثبات لعينة الدراسة بأكملها. 

 

 .: أشكال التواصل. التواصل اللفظي وغري اللفظي. طالب طيف التوحد.الكلامت املفتاحية
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Psychological compatibility and its Detecting the Common Forms of 

Communication among Teachers of Autism Spectrum Disorder 

Students and their Challenges 

 
Nora Yaqoub Al-Haj Othman1 Suhad Ali Abdel Rahman - Othman2  

 
Abstract: 

The research focuses on the issue of communication forms among teachers 

of students with autism spectrum disorder, and the challenges they face; an 

important issue in the context of special education. 

The present study aimed to examine the forms of communication used by 

teachers with students with autism spectrum disorder in Jerusalem. 

As well as identifying the communication challenges that teachers face with 

students on the autism spectrum in Jerusalem. 

 

Keywords: forms of communication. Verbal and nonverbal communication. 

Autism spectrum students. 
 
 

                                                 
1 PhD student at the Arab American University. Specialized in special education, working in 

therapeutic kindergartens 
2 PhD at the Arab American University, specialized in special education, is a lecturer and early 

childhood mentor. 



 

واقع الدعم التنظيمي املدرك وعالقته بالسعادة التنظيمية لدى معلمي 
 املدارس الخاصة في القدس الشرقية من وجهة نظرهم

 
1رميلةاميساء شعبان أبو م.م.  

 :مقدمة

ديناميكية  معقـدة تتـأثر بالعديد من املتغريات والتحوالت تواجه املؤسسات التعليمية بيئات 

يف ظروفها الداخلية ؛ فضال  عن معطيات بيئاهتا اخلارجية، وهذا ما يوجب عىل هذه 

املؤسسات العمل باستمرار عىل حتسني مستوى أدائها وتطوير مقدرهتا عىل هذه املواجهـة، 

 ملؤسيس وتكامليته واستمراريته .وهذا ما يؤكد عىل أمهية عملية حتسني األداء ا

 مشكلة البحث :

من أهم املشاكل التي يعاجلها هذا البحث : مشكلة تدّن  فرص املشاركة املتاحة للمعلمني يف 

 اختاذ القرارات .

 :أسئلة البحث

ما مستوى الدعم التنظيمي املدرك لدى معلمي املدارس اخلاصة يف القدس الرشقية ، من -

 وجهات أنظارهم ؟ .

ما درجة السعادة التنظيمية لدى معلمي املدارس اخلاصة يف القدس الرشقية ، من وجهات -

 أنظارهم ؟ .

 ≤ 0.05هل توجد عالقة ارتباطية هلا داللة إحصائية عند مستوى الداللة التي مقدارها)-

α)  بني مستوى الدعم التنظيمي املدرك والسعادة التنظيمية لدى معلمي املدارس اخلاصة يف

 لقدس الرشقية ، من وجهات أنظارهم؟ .ا

يف  (α≤0.05هل توجد فوارق هلا داللة إحصائية عند مستوى الداللة التي مقدارها )-

تقديرات استجابات املعلمني الذي هم من عي نة البحث ، مقابل الدعم التنظيمي املدرك لدى 

ت الديموغرافية رياإىل املتغ -من وجهات أنظارهم  -معلمي املدارس اخلاصة ، وهل تعزى 

 )اجلنس، سنوات اخلدمة(؟

يف  (α≤0.05هل توجد فوارق هلا داللة إحصائية عند مستوى الداللة الذي مقداره )-

تقديرات استجابات املعلمني الذي هم من عي نة البحث ، مقابل السعادة التنظيمية لدى 

غريات الديموغرافية ىل املتإ -من وجهات أنظارهم  -معلمي املدارس اخلاصة ، وهل تعزى 

 )اجلنس، سنوات اخلدمة(؟
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 أهداف البحث :

 التعرف إىل واقع الدعم التنظيمي وفق ما يدركه معلمو املدارس اخلاصة يف القدس الرشقية.-

 التعرف إىل مستوى السعادة التنظيمية لدى معلمي املدارس اخلاصة يف القدس الرشقية .-

اإلحصائية عند مستوى الداللة التي مقدارها  التعرف إىل الفوارق من ذوات الداللة-

(α≤0.05)  يف تقديرات استجابات املعلمني الذي هم من عي نة البحث ، مقابل الدعم

من  -التنظيمي املدرك لدى معلمي املدارس اخلاصة يف القدس الرشقية ، وهل تعزى 

 .إىل املتغريات الديموغرافية )اجلنس، سنوات اخلدمة(  -وجهات أنظارهم 

التعرف إىل الفوارق من ذوات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة التي مقدارها -

(α≤0.05)  يف تقديرات استجابات املعلمني الذي هم من عي نة البحث جتاه السعادة

من وجهات  -التنظيمية لدى معلمي املدارس اخلاصة يف القدس الرشقية ، وهل تعزى 

 ( .اخلدمة سنوات اجلنس،) وغرافيةالديم املتغريات إىل –أنظارهم 

 التعرف إىل طبيعة العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك والسعادة التنظيمية.-

 :أمهية البحث

 تقسم عىل قسمني:

 األمهية النظرية:

ه  سلوكا  تنظيميا  - عم التنظيمي املدرك ، عىل عد  تنبع أمهية دراستنا هذه من تناوهلا مفهوم الد 

اجتاهات املعلمني نحو العمل واملدرسة ، وما قد حيققه من نتائج  اجيابية  ؛ عىل نحو: يؤثر يف 

 ختفيف دوران العمل، وتقليل نسبة الغياب، والشعور بالرضا الوظيفي.

تنبع أمهية هذه الدراسة من تناوهلا مفهوم السعادة التنظيمية ألنه واحد من أكثر املفاهيم -

 نفس اإلجيايب.احلديثة التي ترتبط بعلم ال

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من إجيابية موضوعها ؛ إذ تعنى بركن  مهم  من أركان العملية -

التعليمية ؛ أال وهو املعلم، عرب معرفة سلوكياته االجيابية ؛ يف سبيل تعزيزها وتنميتها لدى 

 املعلمني.

يف سبيل اختاذ القرارات اإلفادة من نتائج هذه الدراسة يف توجيه متخذي القرار ومنفذيه -

 الصحيحة يف هذا املجال.

 األمهية التطبيقية:

قد ت فيد نتائج هذه الدراسة واضعي السياسات الرتبوية والتعليمية ومتخذي القرارات  ، -

يف اختاذ اإلجراءات والقرارات التي تلزم لتغيري أساليب القيادة التقليدية، وتقديم أساليب 
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ة ومتنوعة من الدعم التنظيمي للمعلمني ، بام يضمن تقدير متغايرة ومتباينة ومتعدد

 جمهوداهتم وإسهاماهتم يف بيئات العمل يف املدارس.

نأمل أن تسهم هذه الدراسة  يف توجيه أنظار القائمني عىل التخطيط إىل تصميم الربامج -

دارس ، يف التدريبية وعقد الدورات التي تسهم يف زيادة املهارات واملقدرات لدى مديري امل

 سبيل ممارسة الدعم التنظيمي املدرك للمعلمني.

قد تفتح أيضا  آفاقا  جديدة  للباحثني يف املستقبل ، يف سبيل إجراء دراسات أخرى يف -

 املوضوعات ذات الصلة بموضوعنا هذا .

 -منهج البحث :

 قد اعتمد بحثنا هذا املنهج الوصفي التحلييل.

 

تنظيمي املدرك، السعادة التنظيمية، معلمي املدارس اخلاصة، : الدعم الالكلامت املفتاحية

 القدس الرشقية.
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The Reality of Perceived Organizational Support and its Relationship 

to Organizational Happiness among Private School Teachers in East 

Jerusalem from their Point of View 

 

Maysa Shaaban Abu Ermela 

 

Abstract : : 

The aim of this research is to know the reality of perceived  

organizational support and its relationship to organizational 

happiness among private school teachers in East Jerusalem from 

their point of view, as well as to know the nature of the correlation 

between perceived organizational support and organizational 

happiness, as well as to identify the differences between the 

average scores of sample members in perceived organizational 

support and organizational happiness which can be attributed to the 

variables (gender, years of experience). Also, the study relied on 

the descriptive analytical approach to achieve the goal of the study 

through the use of a questionnaire to collect data and information. 

The study population consisted of all the teachers of private schools 

in East Jerusalem, whose number is (1929) teachers. It was applied 

to a sample of (320) male and female teachers, including (100) 

male and 220 female teachers from private schools in East 

Jerusalem.. 

 

Keywords: Perceived organizational support, organizational 

happiness, private school teachers, East Jerusalem. 



 

واقع املمارسات إلادارية في ضوء تقييم أداء املشرف التربوي من وجهة نظر 
 ارة التربية والتعليم الفلسطينيةلجنة تقييمه بوز 

 

1هدى أمحد سالمةم.م.  

 :مقدمة

مية يف جمتمعنا لنهوض بالعملية التعليمية التعل  إىل اتسعى وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية 

لقيام بأدوارهم عىل أكمل من ا ، ومتكينهم هالعاملني فيها وتطوير وحتسني دور،  الفلسطيني

، وال تتحقق املامرسات  هايف امليادين مجيع تب جتريوجه، بام ينسجم والتطورات الرسيعة ال

بة بمعايري واضحة، )نفني عزت احلبييش، وأمل حممد، اإلدارية للجنة التقييم إال بعملية رقا

ب الوظيفة الرابعة من الوظائف اإلدارية الرئيسة، التي تبدأ قالتقييم يع ن  ؛ أل( 2019

 امساحلبتوجيه املرشفني وزيادة  ؛( 2020بالتخطيط وتنتهي بالرقابة وتقييم األداء )زهران، 

 ويب، وتصعىل انفراد   هم واحد  منء كل  أدا اتم، وقياس درجاهتمسار ويبم وتصلدهي

بتطوير  هذه الدراسة هتتم  ؛ عليه  فإن  ( 2014ها )مطاوع، ومريس، دجاوتنحرافات حال اإل

من وجهة نظر جلنة تقييمه بوزارة الرتبية والتعليم  نموذج تقييم أداء املرشف الرتبويأ  

 .-حرصا  – الفلسطينية

 مشكلة البحث:

ا  وضعت صا  لوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية نظام  ، وطورت ني الرتبوي نيلمرشفخمص 

هم وثائق توضح إجراءات العمل  نموذج أ  ، وهي: )بطاقة الوصف الوظيفي، والتي ختص 

ا للمهام املكلف ؛تقييم األداء( ا واضح  حتديد ؛ يف سبيل  مهبا، وموجهة هل نيلتكون مرجع 

الذي و، الذي يقعون فيه لتطويره وحتسينه، ومعاجلة اخللل والقصورث احلثيوالسعي ،  مأدائه

، ثم  من مراحل املامرسات اإلدارية التي تبدأ بالتخطيط نهائيةتقييم األداء املرحلة ال د  ي ع

ال يتجزأ  تقييم األداء جزء  ، وتقييم األداء والرقابة ب أخريا  تنتهيالتوجيه، و م  ث  ومن التنظيم، 

قد و قياس مدى حتقيق املوظف للمهام املطلوبة منه، هدفهمن العمل اإلداري يف املؤسسات، 

مثلام كان عليه أساليب التعليم ، ومل يعد يف تطورات ؛ تبعا  لرسعة ال تغري دور املرشف الرتبوي

ما جد  منها ع م قارنةباملاملهام املوكلة إليه، متابعة ، وبات من املهم مراجعة دوره ومسبقا  

ل إىل وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينيه عتمدذي تنموذج تقييم أدائه الأب ة ؛ يف سبيل التوص 

 عىل ما سبق بناء  ونموذج حيقق املامرسات اإلدارية للجنة التقييم، ويعكس املهام املوكلة إليه، أ  

                                                 
، هلا العديد من املنشورات مسؤولة املعايري املهنية يف هيئة تطوير مهنة التعليم/ وزارة الرتبية والتعليم، دكتوراة إدارة تربوية اجلامعة العربية األمريكية باحثة 1

 واملؤلفات، شاركت يف العديد من املؤمترات املحلية والدولية. 
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 قييم أداء املرشف الرتبويتأيت هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل املامرسات اإلدارية للجنة ت؛ 

نموذج املعتمد من وزارة الرتبية والتعليم بوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية، ومراجعة األ  

السؤال  ىلاإلجابة ع بوساطةلتقييم األداء ومقارنته باملهام التي يقوم هبا املرشف، ؛ لفلسطينية ا

ضوء تقييم أداء املرشف الرتبوي من : ما واقع املامرسات اإلدارية يف ذي مفاده  الرئيس ال

 .؟  وجهة نظر جلنة تقييمه بوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية

 أسئلة البحث:

 فيه:معاجلتها يف البحث تم وت، البحثهذا سئلة التي يثريها هم األمن أ

توافرها من وجهة نظر جلنة تقييم  تي من الواجبلرتبوي الانموذج تقييم أداء املرشف أ  ما بنود 

 .؟ حتسني دورهم اإلداري؛ يف سبيل أداء املرشف 

من  ،نموذج تقييم األداء التي ال تقيس واقع املهام التي يقوم هبا املرشف الرتبويأما بنود 

 . وجهة نظر جلنة التقييم؟

تطوير ممارساهتم سبيل يف نموذج تقييم األداء، ما البنود التي تقرتح جلنة التقييم إضافتها أل  

 .اإلدارية؟

 أهداف البحث:

تشكلت جمموعة من األهداف  تي سبقت ؛سئلته الأم يف مشكلة البحث وعىل ما تقد   بناء  

  -مكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف: من املوالغايات التي 

: االطالع عىل واقع املامرسات اإلدارية يف ضوء تقييم أداء  لدراسةمن هذه ااهلدف الرئيس و

 وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية.يف  ،من وجهة نظر جلنة تقييمه، املرشف الرتبوي 

تي من الواجب نموذج تقييم األداء الأوجهة نظر جلنة تقييم املرشف الرتبوي يف بنود ب التعريف

 . لتطوير دورهم اإلداري  ؛ هاتوافر

من ،  نموذج تقييم األداء التي ال تقيس واقع املهام التي يقوم هبا املرشف الرتبويأحتديد بنود 

 . وجهة نظر جلنة التقييم

تطوير ممارساهتم يف سبيل نموذج تقييم األداء؛ حتديد البنود التي تقرتح جلنة التقييم إضافتها أل

 . اإلدارية

 أمهية البحث:

، تتناول موضوعا   وقويمة  صحيحة   بحثية   بأدوات   علمية   جهود  الدراسة عبارة عن إن  هذه 

املرشف الرتبوي د  ي عوجودة التعليم، يف يف اإلرشاف الرتبوي و بالغة   أمهية   اعلميا  حديثا ، ذ

، مع املعلم  مبارش   ه عىل اتصال  ن  أل؛  أبرز املؤثرين يف العملية التعليمية التعلميةمن  ا  حدوا

 ما يأيت: ن أن ت سهم نتائجها يفمكمن امل التيو
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ما قد ؛ وهذا تقديم معلومات واقع تقييم أداء املرشف الرتبوي من وجهة نظر جلنة التقييم 

ملعاجلة نواحي الضعف وتدعيم نواحي  تي تلزم ؛يساعد يف اختاذ القرارات واإلجراءات ال

ي عطي  املرشفني من عي نة البحثحتليل إجابات  ن  ؛ أل متخذي القرارات الرتبوية ، لدىالقوة 

 نموذج أو حذفها.عن البنود التي جيب تضمينها يف األ   مئوية   نسبة  

الباحثة( التي تسلط الضوء عىل  اتموعلم بحسبالوحيدة) هي أن  هذه الدراسة فضال  عن

الضوء عىل آلية تطوير  هاتسليط، فضال  عن موضوع املامرسات اإلدارية للجنة تقيم املرشف 

 .نموذج تقييم أداء املرشف الرتبويأ  

 بموضوعنا نفسه، صلة هلااآلخرين يف إجراء بحوث مستقبلية  هذه الباحثني تنادراس قد تفيد

 والتي قد ت شكل هذه الدراسة منطلقا  هلا.

 منهج البحث:

 . لدراسةهذه االئم ذي يتم اتباع املنهج الوصفي ال

 املرشف الرتبوي، املامرسات اإلدارية، تقييم األداء، جلنة التقييم الكلامت املفتاحية: 

 

The Realm of Administrative Practices in Light of Evaluating the 

Educational Performance of Supervisors from the Standpoint of the 

Evaluating Committee at the Palestinian Ministry of Education 

 

Huda Ahmad Salameh 

Abstract: 

This study aimed at identifying the realm of administrative practices in light 

of evaluating the performance of educational supervisors from the 

standpoint of an evaluation committee at the Palestinian Ministry of 

Education. It was done via the response of the committee whose members 

totaled 46: Inspectorate of Educational Supervision, General Directors of 

Educational Directorates, Technical entities and Heads of Educational 

Supervision Departments in Northern Governorates. The study tool utilized 

was the Descriptive approach with a random cluster sampling of 36 

representatives at a rate of (79%).  

 

Keywords: administrative practices, educational supervisors, evaluating, 

evaluating committee 
 



 

دور مديري مدارس التربية العادية في مالءمة املناخ املدرس ي الحتواء طلبة 
 التربية الخاصة في مناطق الداخل الفلسطيني

 

  . مريم أبو سبالنم.م

 :مقدمة

ولذلك أوكلت هلا مهمة مالءمة البيئة املدرسية متثل اإلدارة املدرسية رأس اهلرم يف املدرسة، 

لدمج طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة بكل سهولة ويرس، فهي تعد املسؤولة عن خلق بيئة 

مدرسية مشوقة، من خالل مواءمتها مع احتياجات الطلبة بعد العمل عىل توفري كافة 

 اإلمكانات املادية والبرشية.

 مشكلة البحث:

ة حول مشكلة من الذي يقوم بدور مديري مدارس الرتبية العادية يف تتمحور مشكلة الدراس

مالءمة املناخ املدريس الحتواء طلبة الرتبية اخلاصة يف مناطق الداخل الفلسطيني، وحماولة 

 اجياد سبل كفيلة ليكون الشخص املناسب يف املكان املناسب.

 أسئلة البحث:

 تية:كذلك حتاول الدراسة اإلجابة عىل األسئلة اآل

ما دور مديري مدارس الرتبية العادية يف مالءمة املناخ املدريس بام يتعلق يف التعامل مع .1

طلبة الرتبية اخلاصة، وبالتعاون مع أولياء األمور، وتوجيه املعلمني، والتعاون مع املجتمع 

 املحيل؟

مالءمة  . هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف دور مديري مدارس الرتبية العادية يف2

املناخ املدريس الحتواء طلبة الرتبية اخلاصة يف مناطق الداخل الفلسطيني تعزى ملتغري: 

 اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، واملسمى الوظيفي؟

 أهداف البحث:

تسعى الدراسة إىل حتقيق اهلدف الرئيس للدراسة وهو التعرف عىل دور مديري مدارس 

مة املناخ املدريس الحتواء طلبة الرتبية اخلاصة يف مناطق الداخل الرتبية العادية يف مالء

 الفلسطيني.

 أمهية البحث:

تتمثل أمهية الدراسة يف الرضورة امللحة واهلامة لدمج طلبة الرتبية اخلاصة يف املدارس العادية 

لكون ذلك ينعكس عىل حياهتم الشخصية والنفسية واالجتامعية بصورة إجيابية. حماولتها أن 

ء طلبة تبني األدوار التي يتبعها مديرو مدارس الرتبية العادية يف مالءمة املناخ املدريس الحتوا
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الرتبية اخلاصة بحيث تكون تلك األدوار وسيلة تسهم يف مساعدة مجيع مديري املدارس 

 العادية يف تطوير بيئاهتم املدرسية بحيث تساعد يف احتواء طلبة الرتبية اخلاصة بصورة إجيابية.

 منهج البحث:

والتي سيتم ستستخدم الدراسة املنهج الوصفي الكيفي، واستخدام املقابلة كأداة للدراسة 

( مديرين ومديرات، سيتم اختيارهم بالطريقة العشوائية 10إجراؤها مع عينة مكونة من )

 البسيطة من مدارس الرتبية العادية يف مناطق الداخل الفلسطيني.

 

مدارس الرتبية العادية، دور مدير املدرسة، مالءمة املناخ املدريس،  الكلامت املفتاحية:

 طيني.االحتواء، الداخل الفلس

 

Role of Ordinary Schools' Principals in Fitting School Environment to 

Integrate Special Education Students in the Areas Inside the Greenline 

 

Mariam Mahmoud abu sablan 

Abstract 

School administration is the highest authority in schools. Therefore, it has 

been entrusted to take the responsibility for fitting school environments to 

fit the process of integrating special education students smoothly. It also 

takes the responsibility for creating an exciting school environment that best 

fits teaching and learning and meets students' needs through providing an 

appropriate physical and psychological environment and whatever 

materialistic and human potentials in a way enabling both teachers and 

learners practice their health and social lives and overcome the difficulties 

they face efficiently and effectively.   

The main core of this study lies in answering the main question represented 

in: What is the role ordinary schools' principals play in fitting school 

environments so as to integrate especial education students in the Palestinian 

areas inside the Greenline? and examining the role ordinary schools' 

principals play in fitting school environments to integrate special education 

students in the Palestinian areas inside the Greenline.  

Keywords: ordinary education schools, role of school principal, fitting 

school environment and the Palestinian areas Inside the Greenline. 



 

 
في الوعي باآلثار التاريخية  (Tellagami ) فاعلية استخدام برمجية تل أجامي 

مانية لدى طالبات الصف الحادي عشر  الع 

 

1زوينة بنت خلف بن حمفوظ الغاوي ةم.م.   

 

 مقدمة:

ف احلادي عرش بسلطنة يتناول البحث دراسة مستوى  الوعي األثري لدى طلبة مرحلة الص 

امن، حيث تم  الكشف عن وعيهم من خالل استخدام برجمي ة )تل أجامي( ) ( Tellagamiع 

عن طريق تطبيق  ة الربجمي ة يف تنمية الوعي األثريوتدريسهم من خالهلا، والتأكد من فاعلي  

راسة عن تقدمهم يف الوعي مقياس الوعي )املعريف، املهاري، الوجداين(  لدهيم. وكشفت الد 

 األثري باستخدام الربجمي ة.

 مشكلة البحث:

ال يمكن االكتفاء يف تدريس الطلبة منهج التاريخ عن طريق عرض احلقائق فقط بصورهتا 

ون أن  التاريخ  التقليدي ة؛ بل رضورة تزويد الطلبة بأسلوب متميز يف البحث عن احلقيقة؛ ك 

الدراسية بامدة خصبة للتعلم، حيث ي عد التعرف عىل اآلثار التارخيية واحلقائق  يمد املناهج

املرتبطة هبا من ق بل الطلبة وبأسلوب متميز يزوده  املعلم هلم؛ السبيل لوصول الطلبة إىل 

 مرحلة الوعي بتلك اآلثار واإلملام هبا. 

ة، ووجدوا من شكاوي الطلبة حيث ملس املعل مون صعوبة يف تدريس التاريخ لسنوات  متعاق ب

يف صعوبة تعل م التاريخ وقلة إقباهلم عىل دراسته؛ ألهنا ال حتفزهم بل تبعث فيهم امللل 

ود  والنفور، ومم ا زاد صعوبة األمر هو استخدام املعلمني لطرق التدريس املعتادة وسط ُج 

ي يتيح للطالب فرصة املحتوى املعريف للامدة؛ فمن الرضورة الرتكيز عىل بناء حمتوى تارخي

املشاركة الفاعلة واالستمرار يف عملية التعلم، كذلك يعاين احلقل الرتبوي يف جمال تدريس 

التاريخ بأنه ال يمكن نقل اآلثار التارخيية بمختلف أنواعها للغرفة الدراسية؛ وذلك بحكم 

                                                 
يف مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعي ة. مدرب ومستشار دويل معتمد ملؤسسة باحثة دكتوراة )فلسفة الرتبية(  1

امن.، حائزة عىل جائزة األداء التعليمي عىل ، االستشارات التعليمية بالبحرين رئيس فريق االبتكارات التدريسية ملعلمي سلطنة ع 

 اإلعالم الرتبوي عىل مستوى السلطنة.، هلا إصدارات مستوى حمافظة الداخلية والسلطنة.، حائزة عىل وسام الريادة الصحفي يف

ومؤلفات يف أدب السرية الذاتية والرحالت والرتبية والتعليم، هلا لقاءات واقعية ومقابالت صحفية يف الرتبية والتعليم ومنهج 

صاحبة  يف الرتبية والتعليم واألداب.هلا جمموعة دورات تدريبية حملية ودولية  التأليف.قادت جمموعة من امللتقيات الرتبوية املحلية.

 مبادرة مزيان األدبية لفنون الكتابة.
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ضافة إىل معاناة طبيعتها، وصعوبة توفري رحالت تعليمية للطلبة إىل املواقع األثرية، باإل

ي التاريخ يف تدريس بعض املنجزات احلضارية كاآلثار التي تدل عليها، وبالتايل يضطر  م علم 

املعلمون إىل الوصف املجرد وحماولة تقريب الصورة فقط لطلبتهم، وهذا ما أثر سلب ا عىل نقل 

ث وإجياد املعلومات بشكل غري واضح أو متكامل للطلبة، وهذا ما يؤدي إىل رضورة البح

الوسيطة التعليمية التي ت سهل عملية نقل الواقع احلقيقي إىل الغرفة الدراسية بصورة بديلة 

 وممتعة.

ت فيها الباحثة مدى تأثريها يف  حيث ستكون الربجمية بمثابة الوسيطة التعليمية التي تقص 

ثار من واقعها معاجلة ُجود املحتوى التعليمي لآلثار التارخيية الع امنية، وكذلك نقل اآل

 احلقيقي إىل االفرتايض لت حقق الوعي األثري.

 أسئلة البحث:

امنية  Tellagamiما فاعلية استخدام برجمية  .1 عىل التحصيل الدرايس لآلثار التارخيية الع 

 يف الدراسات االجتامعية لدى طالبات الصف احلادي عرش؟

عىل اجتاه طالبات الصف احلادي عرش نحو  Tellagamiما فاعلية استخدام برجمية  .2

 اآلثار التارخيية الع امنية يف مادة الدراسات االجتامعية؟

عىل سلوك طالبات الصف احلادي عرش نحو  Tellagamiما فاعلية استخدام برجمية  .3

 اآلثار التارخيية الع امنية يف مادة الدراسات االجتامعية؟

 أهداف البحث:

 :هدفت الدراسة التعرف عىل

امنية  Tellagamiفاعلية التدريس بربجمية  .1 يف التحصيل الدرايس للمعارف األثرية الع 

 لدى طالبات الصف احلادي عرش.

عىل اجتاه طالبات الصف احلادي عرش نحو  Tellagamiفاعلية التدريس بربجمية  .2

 اآلثار التارخيية الع امنية.

عىل سلوك طالبات الصف احلادي عرش نحو  Tellagamiفاعلية التدريس بربجمية  .3

 اآلثار التارخيية الع امنية.

 أمهي ة البحث:

الكشف عن فاعلية التدريس بربجمية
 Tellagami

 يف مستوى الوعي باآلثار التارخيية الع امنية. 

متكني امل علم من توظيف الربجميات يف التعليم، بحيث تتسم باحلداثة وإنتاج املعلومات 

 رقمية عالية بصفة عامة، وبرجميةبجودة 
 Tellagami

بصفة خاصة حول املواضيع  

 . والدروس التي باإلمكان توظيفها يف الربجمية



 
  

مانية  (Tellagami) فاعلية استخدام برمجية تل أجامي   لدى طالبات الصف الحادي عشر في الوعي باآلثار التاريخية الع 
2022 
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االستفادة من برجمية 
Tellagami

ة من خالهلا من ق بل   م  ة واملصم  واألفالم التعليمية امل نتج 

عية وبالتحديد بالصف وزارة الرتبية والتعليم؛ بتوظيفها يف مناهج الدراسات االجتام

 احلادي عرش لدراسة اآلثار التارخيية الع امنية.

هذه الدراسة ستكون إضافة يف األدبيات اخلاصة بالربجميات التعليمية ودورها يف الوعي 

باآلثار التارخيية الع امنية يف الدراسات االجتامعية عن طريقة برجمية 
Tellagami

؛ باعتبارها 

عىل حد علم  -يف فاعلية هذه الربجمية لتنمية الوعي األثري  أول دراسة حملية وعربية

بعد دراسة تشايف )  -الباحثة 
2013Chaffy, 

.) 

 منهج البحث: 

 .استخدام التصميم شبه التجريبي لدراسة الباحثة

  األثري -الربجمي ة، تل أجامي، الوعيالكلامت املفتاحية: 
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The Effectiveness of Using Tellagami Software to Raise Awareness of 

the Omani Historical Effects of Eleventh Graders 

Zowaina Khalaf Mahfoud Al-Ghawy 

Abstract 

The study aimed to reveal the effectiveness of using the Tellagami program 

in awareness the historical effects of Oman among eleventh grade students, 

where the researcher used the quasi-experimental method, for a sample of 

(60) female students. For basic education school (10-12). The sample was 

divided into two groups, the experimental group included (31) students who 

studied Omani historical monuments through the Tellagami program, and 

the control group included (29) students studied in the instructive way, and 

the equivalence of the two groups was verified through the tribal application 

of the Omani archaeological knowledge test, and measures of attitudes and 

behavior toward These effects. 

The results showed statistically significant differences at (α = 0.05) between 

the mean of the two study samples in examining the knowledge, trends and 

behavior of Omani historical monuments, as well as with regard to the level 

of general archaeological awareness in favor of the experimental group, and 

in light of these results the researcher recommended using the Tellagami 

program in teaching a subject Social Studies.  

 

Keywords:   Software, Tellagami, Archaeological Awareness 
 



 

 
نمط القيادة السائد يف املدارس اخلاصة وعالقته باالنتامء التنظيمي  يف منطقة اخلط  األخرض 

 من وجهة نظر املعلمني

 

1لبنى علينات خاليلةم.م.  

 مقدمة:

ألمهيتها وتأثريها القوي  عىل ؛ االساسي ة يف العملية الرتبوية تعد  القيادة إحدى املرتكزات

يعد  االنتامء التنظيمي أحد أهم األهداف اإلنسانية العاملني يف املؤسسات الرتبوي ة، كذلك 

ل يف حتفيز األفراد العاملني هبذه عابلوغه، ملا له من أثر ف ىلإ االتي تسعى املنظامت مجيع  

نمط القيادة املتبع يف الباحثة أمهية دراسة العالقة التي تربط بني من هنا وجدت املنظامت. 

فحص هذه العالقة  فيها. فجاءت هذه الدراسة لاالنتامء التنظيمي  للمعلمنياملدارس و

 بالذات يف املدارس العربي ة اخلاصة )األهلية(.

 مشكلة البحث:

 القيادة نمط بني الوثيقة العالقة عىل واطالعي والتعليم الرتبية جمال يف الطويلة جتربتي من

 واملعلم املدير بني العالقةوجدت أن  . املعلمني لدى التنظيمي   واالنتامء املتبع الرتبوي   للقائد

ا تتأثر م كانسواء أ املدير، يامرسه الذي القيادة لنمط تبع   أم اآلخر وهتميش بالتسلط يتس 

 باملبادرة يتسم امتميز   املعلم سلوك يظهر وبالتايل اآلخر، الرأي واحرتام والصداقة بالتعاون

 القيادي النمط انتقاء أمهية عىل للرتكيز الدراسة هذه جاءتو. العمل يف والرغبة واالبداع

 باالنتامء املعلمني شعورب التعليمية املؤسسة مستوى رفع يف يساعدهم الذي املدارس ملديري

 .للتعليم ودافعيتهم عطاؤهم فيزيد هافي يعملون التي املؤسسة اىل

 أسئلة البحث:

 جييب البحث عن االسئلة االتية:

ما نوع نمط القيادة السائد لدى مدراء املدارس اخلاصة يف منطقة اخلط األخرض من  .1

 وجهة نظر املعلمني؟

ما مستوى االنتامء التنظيمي لدى املعلمني يف املدارس اخلاصة يف منطقة اخلط  .2

 األخرض من وجهة نظر املعلمني؟

                                                 
ث يف العلوم ومربية ومدرسة للغة العربية، مركزة التقييم املدريس، مقي مة المتحانات الثانوية العامة. لغاية االن نرش يل ثالثة بح 1

 الرتبوية واالجتامعية.
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(، α=0.05هل هناك عالقة ارتباطي ة ذات داللة احصائي ة عند مستوى الداللة ) .3

بني نوع نمط القيادة ومستوى االنتامء التنظيمي  لدى املعلمني من وجهة نظر 

 املعلمني؟

( بني α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

ي  لدى املعلمني يف املدارس اخلاصة يف متوسطات االستجابة ملستوى االنتامء التنظيم

منطقة اخلط األخرض تعزى اىل متغريات الدراسة: املرحلة التعليمي ة، سنوات 

 اخلدمة، واملؤهل العلمي؟

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -األهداف:التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه 

الكشف عن نمط القيادة السائد يف املدارس اخلاصة )االهلية( من وجهة نظر  (1

 املعلمني

 التعرف عىل مستوى االنتامء التنظيمي  لدى املعلمني يف املدارس اخلاصة (2

الكشف عن العالقة بني النمط القيادة السائد يف املدارس اخلاصة واالنتامء التنظيمي   (3

 للمعلمني

متغريات )املؤهل العلمي/سنوات اخلدمة/املرحلة التعليمية( عىل مستوى بيان أثر  (4

 االنتامء التنظيمي  للمعلمني.

 أمهية البحث:

 تكمن أمهية الدراسة يف جانبيها النظري والتطبيقي، فهي:

مت ثل إضافة علمية، ومعرفة جديدة بام تقدمه من أدب نظري بشأن متغريي الدراسة  (1

. ومها: نمط القيادة، واال ا  فضال  عن أن هنتامء التنظيمي  يمكن أن تكون منطلق 

ألبحاث ودراسات جديدة يف املؤسسات الرتبوية األخرى، وذلك يف ضوء النتائج 

 التي يمكن أن تتوصل إليها هذه الدراسة. 

ا ألصحاب القرار يف املؤسسات الرتبوية والباحثني  (2 االستفادة من بمتث ل مرجع 

 األدب النظري.

تفيد مديري املدارس اخلاصة، يف التعرف عىل مستوى االنتامء التنظيمي  لدى  (3

املعلمني يف تلك املدارس، وعالقة ذلك بنمط قيادهتم للمدرسة. وتغيري سياساهتم 

 لزم األمر.ما اإلدارية إذا 



 
 ألاخضر من وجهة نظر املعلميننمط القيادة السائد في املدارس الخاصة وعالقته باالنتماء  

 
 2022 التنظيمي  في منطقة الخط
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تلفت انتباه القائمني عىل السياسة الرتبوية والتعليمي ة من معلمني ومدراء ومفتشني  (4

 يف وزارة الرتبية والتعليم اىل أمهية موضوع نمط القيادة وعالقته باالنتامء وخمططني

التنظيمي  لدى املعلمني، ومن ثم  رسم السياسات لتنظيم واختاذ اإلجراءات التي من 

مها.اشاهنا زيادة ف  علية املؤسسات التعليمية وزيادة فرص نجاحها وتقد 

 منهج البحث: 

 املنهج االرتباطي. لامعامت الباحثة باستحتقيق أهداف الدراسة ق ألجل

 

  .أنامط القيادة، االنتامء التنظيمي  الكلامت املفتاحية: 
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The Prevailing Leadership Style in Private Schools and its 

Relationship to Organizational Affiliation in the Green Line Region 

from the Point of View of Teachers 

 

Lobna Elenat Khalaily 

 

Abstract 

The study aimed to reveal the leadership style in private schools and its 

relationship to organizational affiliation in the Green Line region from the 

teachers' point of view. To achieve the objectives of the study, the research 

tool was built, which is a questionnaire, which was applied to the members 

of the research sample, which numbered 315 male and female teachers who 

teach in private schools in the school year 2021-2022, they were reached by 

a simple random method. The researcher used the descriptive correlative 

approach. The results show that there are no apparent differences between 

the average responses of the study sample members at the level of 

organizational affiliation among teachers in private schools in the Green 

Line region from the teachers' point of view due to the two study variables, 

years of service and academic qualification. 

 

Keeywords: Leadership styles, organizational affiliation 
 



 

 

فاعلية أطلس تفاعلي في تنمية معارف طالبات الصف التاسع ألاساس ي 

 بالقضايا السكانية
 

 أمحد الربعايند. ندى أمبوسعيديةم.م.

 
 مقدمة:

مبارش وغري مبارش عىل كافة جماالت حتظى القضايا السكانية باهتامم دويل كبري ملا هلا من تأثري 

ن يوساسن األو دول العامل، فالسكان هم املحركالتنمية، ومستوى الرفاهية، واالستقرار يف

حداث نتائج عكسية إي خلل يف التعامل مع قضاياهم يؤدي إىل ألكافة األنشطة البرشية، و

انية قد تبدأ حملية ثم تتوسع عىل مستوى الفرد أو املجتمع أو الوطن أو العامل، فاملشكالت السك

لتصبح عاملية وليس أدل عىل ذلك من مشكلة الالجئني بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات 

السياسية والعسكرية، باإلضافة إىل املشكالت األخرى كالفقر، واجلوع، وسوء التغذية 

. وهذه ونقص املياه واخلدمات التعليمية والصحية، والرعاية االجتامعية، والتلوث

عية املشكالت أصبحت تؤرق الدول املتقدمة منها والنامية مما جعلها عىل سلم أولويات اجلم

حيث أدرجت عطتها مساحة واسعة يف أهداف التنمية املستدامة. أالعامة لألمم املتحدة والتي 

ثالثة عرش هدفا متعلقا بالقضايا السكانية مما يفرض عىل الدول ضغوطات دولية وعاملية 

دراجها ضمن خططها التنموية للعمل مسؤولية االهتامم هبذه القضايا إللقي عىل عاتقها وي

 عىل احلد من خطورهتا بتطوير سياستها السكانية وزيادة وعي األفراد هبا

 مشكلة البحث:

انبثقت مشكلة الدراسة من منطلق مؤرشات صندوق األمم املتحدة للسكان يف تقريرها عن انبثقت مشكلة الدراسة من منطلق مؤرشات صندوق األمم املتحدة للسكان يف تقريرها عن 

سكان لعام حالة السككككان لعام  شكالت والذي سكككلل الضكككوء عىل جمموعة من القضكككايا واملشككككالت   71027102حالة ال ضايا وامل ضوء عىل جمموعة من الق سلل ال والذي 

ساواة والعنت التي تعاين منها املرأة يف دول نتلفة من العامل السككككانية أ ها حالة عدم املسككككاواة والعنت التي تعاين منها املرأة يف دول نتلفة من العامل  سكانية أ ها حالة عدم امل ال

سان والتوزينسكككككان والتوزياإلاإلوحقوق وحقوق  ية ع غري املتكككافل للثروات وانتشكككككار الفقر يف الككدول النككاميككة ن نام لدول ال شار الفقر يف ا كافل للثروات وانت ع غري املت

 UNFPA,2018واالمكانيات البرشية املهدورة  واالمكانيات البرشية املهدورة  

سة انطالقا من ر ية عامن يضككككا الدراسككككة انطالقا من ر ية عامن أأوجاءت وجاءت  ضا الدرا بمجموعة من بمجموعة من   ااوالتي أولت اهتامموالتي أولت اهتامم  71017101ي

سبة الباحثني عن عمل خالل القضككايا السكككانية كتوفري فرل عمل للشككبا  يف دل زيادة نسككبة الباحثني عن عمل خالل  شبا  يف دل زيادة ن سكانية كتوفري فرل عمل لل ضايا ال الق

سلطنة والتي خلطة اخلمسككية التاسككعة بمعدالت متصككاعدة نتيجة الرتكيبة السكككانية بالسككلطنة والتي فرتة افرتة ا سكانية بال صاعدة نتيجة الرتكيبة ال سعة بمعدالت مت سية التا خلطة اخلم

شبا  تتمثل يف وجود هرم سككككاين معظمن من الشكككبا   سكاين معظمن من ال سكان بمعنى أن ثلثي سككككان   %%5656ي نحو ي نحو أأتتمثل يف وجود هرم  بمعنى أن ثلثي 

ساهم يف املجتمع براز دور املرأة كفرد فاعل ومسككككاهم يف املجتمع إإ(. و(. و9393--0606سلطنة ترتاوع أعامرهم  سكككلطنة ترتاوع أعامرهم  الال براز دور املرأة كفرد فاعل وم
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ضوء عىل  ورةالعامين كام سكككلطت الضكككوء عىل  ورة سلطت ال ستغالل األمثل للموارد املتاحة يف حمافظات االسكككتغالل األمثل للموارد املتاحة يف حمافظات   العامين كام  اال

 السلطنة وحتقيق العدالة يف توزيع هذه املوارد بني السكان.السلطنة وحتقيق العدالة يف توزيع هذه املوارد بني السكان.

سة  الفار ، ومتاشكككيا مع توصكككيات بعا الدراسكككات كدراسكككة  الفار ،  سات كدرا صيات بعا الدرا شيا مع تو ( والتي أكدت عىل ( والتي أكدت عىل 71137113ومتا

براز القضايا واملفاهيم السكانية ذات براز القضايا واملفاهيم السكانية ذات إإوعي السكاين لدى الطال  من خالل وعي السكاين لدى الطال  من خالل  ورة تنمية ال ورة تنمية ال

صلالصكككل ة وتوجين املعلمني إىل  ورة تعزيز املعلومات واالجتاهات واملواقت لدى الطال  ة وتوجين املعلمني إىل  ورة تعزيز املعلومات واالجتاهات واملواقت لدى الطال  ال

سة  اجلهوري، للوصكككول إىل املسكككتوى املؤمل من الوعي كام أوضكككحت نتائج دراسكككة  اجلهوري،  ضحت نتائج درا ستوى املؤمل من الوعي كام أو صول إىل امل ؛ ؛ 71007100للو

شعي، ، الشككعي، ،  سا  مفا( تدين مسككتوى اكتسككا  مفا71157115ال ستوى اكت سكانية لدى الطلبةهيم الرتبية السكككانية لدى الطلبة( تدين م صت وأوصككت   هيم الرتبية ال وأو

سبرضكككورة تعزيز اكتسككك رضورة تعزيز اكت سكانية وبية السككككانية واهبم ملفاهيم الرتاهبم ملفاهيم الرتب سات عطائها أولوية يف كتب الدراسكككات إإبية ال عطائها أولوية يف كتب الدرا

 االجتامعية.االجتامعية.

وأيضا حاجتنا إىل بيئة تعليمية خصبة بوسائل وطرق تدريس مستحدثة تساير الثورة الرقمية وأيضا حاجتنا إىل بيئة تعليمية خصبة بوسائل وطرق تدريس مستحدثة تساير الثورة الرقمية 

صيل الدرا  لدى والتكنولوجية يف الوقت احلا   حلل مشككككالت تدين مسكككتوى التحصكككيل الدرا  لدى  ستوى التح شكالت تدين م والتكنولوجية يف الوقت احلا   حلل م

شكل خال وهو الطلبة بشككككل عام والدراسكككات االجتامعية بشككككل خال وهو  سات االجتامعية ب شكل عام والدرا شفت عنن الكثري من ما كشكككفت عنن الكثري من الطلبة ب ما ك

ستوى الطلبالدراسككات من انافاض مسككتوى الطلب سات من انافاض م شارت لن نتائج ة  يف التحصككيل الدرا   وفقا ملا أشككارت لن نتائج الدرا صيل الدرا   وفقا ملا أ ة  يف التح

سة كل من :  اليحيائي، دراسككة كل من :  اليحيائي،  شكي،، ؛ الشكككي،، 71077107درا ضعت ( وأيضككا ضككعت 71057105؛ الكلباين، ؛ الكلباين، 71097109؛ ال ضا  ( وأي

شارت لن نتائج مهارات اخلريطة ومهارات التصكككور الباكككي املكاين لدى الطال  كام أشككككارت لن نتائج  اي املكاين لدى الطال  كام أ صور الب مهارات اخلريطة ومهارات الت

سة كل من : دراسكككة كل من :  سن،   حسكككن، درا حافظ حافظ     71071077؛ حامد، ؛ حامد، 71007100؛ عطية، ؛ عطية، 71017101؛  زهران، ؛  زهران، 71127112  ح

 (.(.71097109؛ اخلناين، ؛ اخلناين، 71097109والشني، والشني، 

 أسئلة البحث:

سع ما فاعلية اسكككتادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات الصكككت التاسكككع  .1 صت التا ستادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات ال ما فاعلية ا

 األسا  نحو قضيتي تدين مستوى املعيشة والبطالة؟األسا  نحو قضيتي تدين مستوى املعيشة والبطالة؟

سع ما فاعلية اسكككتادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات الصكككت التاسكككع  .2 صت التا ستادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات ال ما فاعلية ا

 املرأة؟ املرأة؟   األسا  نحو قضية متكنياألسا  نحو قضية متكني

سع ما فاعلية اسكككتادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات الصكككت التاسكككع  .3 صت التا ستادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات ال ما فاعلية ا

 األسا  نحو قضايا نقص الغذاء وسوء التغذية؟األسا  نحو قضايا نقص الغذاء وسوء التغذية؟

سع ما فاعلية اسكككتادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات الصكككت التاسكككع  .4 صت التا ستادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات ال ما فاعلية ا

 األسا  نحو قضية الضغل عىل اخلدمات؟األسا  نحو قضية الضغل عىل اخلدمات؟

ستادام األطلس التفاما فاعلية اسكككتادام األطلس التفا   .5 سع ع، يف تنمية معارف طالبات الصكككت التاسكككع ما فاعلية ا صت التا ع، يف تنمية معارف طالبات ال

 األسا  نحو قضية الضغل عىل مصادر الطاقة؟األسا  نحو قضية الضغل عىل مصادر الطاقة؟
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سع ما فاعلية اسكككتادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات الصكككت التاسكككع  .6 صت التا ستادام األطلس التفاع، يف تنمية معارف طالبات ال ما فاعلية ا

 األسا  نحو قضية تنمية املواد البرشية؟األسا  نحو قضية تنمية املواد البرشية؟

 أهداف البحث:

ستادام أطلس تفاع، يف تهتدف هذه الدراسككة إىل قياف فاعلية اسككتادام أطلس تفاع، يف ت سة إىل قياف فاعلية ا نمية معارف طالبات نمية معارف طالبات هتدف هذه الدرا

شة، والبطالة، ومتكني املرأة، الصككت التاسككع األسككا  نحو قضككايا تدين مسككتوى املعيشككة، والبطالة، ومتكني املرأة،  ستوى املعي ضايا تدين م سا  نحو ق سع األ صت التا ال

صادر الطاقة، ونقص الغذاء وسككوء التغذية، والضككغل عىل اخلدمات، والضككغل عىل مصككادر الطاقة،  ضغل عىل م ضغل عىل اخلدمات، وال سوء التغذية، وال ونقص الغذاء و

 وتنمية املوارد البرشية.وتنمية املوارد البرشية.

 أ ية البحث:

صورتصككميم أطلس تفاع، يشككمل خرائل تفاعلية وصككور .1 شمل خرائل تفاعلية و صميم أطلس تفاع، ي سومورسككوم  اات معلومات معلومات ووبيانية بيانية   ااور

 وأنشطة تفاعلية لطالبات الصت التاسع يف مادة الدراسات االجتامعية وأنشطة تفاعلية لطالبات الصت التاسع يف مادة الدراسات االجتامعية 

سيام يف حاجتنا إىل مثل هذه الدراسكة لتنمية الوعي واالهتامم بالقضكايا السككانية السكيام يف  .2 سكانية ال ضايا ال سة لتنمية الوعي واالهتامم بالق حاجتنا إىل مثل هذه الدرا

وغرايف وغرايف دل ما يشهده املجتمع العامين بشكل خال والعامل بشكل عام من تغيري ديمدل ما يشهده املجتمع العامين بشكل خال والعامل بشكل عام من تغيري ديم

نا  نا كبري ومتسككككارع توجب علي سارع توجب علي ها إإكبري ومت بة علي بة للمشككككالت املرتت ناسككك ها جياد احللول امل بة علي شكالت املرتت سبة للم نا جياد احللول امل

 مستقبال.مستقبال.

سكانية و ورة ربطها  .3 ضايا ال ضوء عىل الق سليل ال ضعي املناهج لت سكانية و ورة ربطها لفت انتباه وا ضايا ال ضوء عىل الق سليل ال ضعي املناهج لت لفت انتباه وا

 بمحتوى مواد الدراسات االجتامعية ملا هلا من تأثري عميق وجذري عىل حياتنا.بمحتوى مواد الدراسات االجتامعية ملا هلا من تأثري عميق وجذري عىل حياتنا.

سمواكبة التكنولوجيا والتقنيات احلديثة والتي أصكككبحت ركيزة أسككك .4 صبحت ركيزة أ سية يف احلقل اسكككية يف احلقل مواكبة التكنولوجيا والتقنيات احلديثة والتي أ ا

 الرتبوي بتقديم نموذج عم، حي قد يعني املعلمني يف العملية التعليمية.الرتبوي بتقديم نموذج عم، حي قد يعني املعلمني يف العملية التعليمية.

سية، والتي يعت  احلقل ضككككافة جديدة للوسككككائل التعليمية وحمتوى املواد الدراسكككية، والتي يعت  احلقل إإ .5 سائل التعليمية وحمتوى املواد الدرا ضافة جديدة للو

 الرتبوي يف أمس احلاجة هلا.الرتبوي يف أمس احلاجة هلا.

 منهج البحث:

طلس تفاع، يف تنمية طلس تفاع، يف تنمية اعتمدت الدراسة احلالية املنهج شبن التجريبي من أجل تقيص فاعلية أاعتمدت الدراسة احلالية املنهج شبن التجريبي من أجل تقيص فاعلية أ

سكانية والقائم عىل اختيار جمموعتني سككلوكيات طالبات الصككت التاسككع نحو القضككايا السكككانية والقائم عىل اختيار جمموعتني  ضايا ال سع نحو الق صت التا سلوكيات طالبات ال

ست بالطريقة إحدا ا جتريبية درسككت باسككتادام األطلس التفاع، واألخرى ضككابطة درسككت بالطريقة  ضابطة در ستادام األطلس التفاع، واألخرى  ست با إحدا ا جتريبية در

 االعتيادية.االعتيادية.

 الكلامت املفتاحية: 

ع، سلطنة عامنأطلس تفاع،، دراسات اجتامعية، قضايا سكانية، الصت التاس
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The Efficiency of Interactive Atlas to develop Grade Nine Female 

Students’ knowledge Of Population Issues  

Nada Ali Salim Ambu-saidi Ahmed Al-Rabanni 

 

Abstract: 

The current study aimed at investigating the effectiveness of using 

interactive atlas in developing the knowledge of the nine grade students of 

population issues. The researcher used quasi-experimental research and the 

study sample consisted of 133 female students. It was divided into two 

groups: the experimental group, which consisted of (65) students, and the 

control group of (68) students. The experimental group was taught by 

interactive atlas while the control group was taught by the traditional 

method. The data was collected by knowledge test. The validity of these 

instruments was checked by a panel of judges and reliability was examined 

by using Alpha-Cronbach which was (..785) for the scale.  

The results showed significant differences at the level (α=0.05) between the 

means of the groups in favor to the experimental group in knowledge test of 

population issues and towards using interactive atlas in teaching. In light of 

these results, the study recommended using interactive atlas in the filed due 

to its importance in providing supportive and encouraging learning 

environment.  

Keyword: interactive atlas,, social studies, population issues, Oman, Grade 

nine students.. 
 



 

 

فاعلية وحدة دراسية مقترحة في تنمية معارف ومهارات واتجاهات طالبات 

 الصف الحادي عشر نحو ريادة ألاعمال في سلطنة عمان
 

1نجاح بنت سامل احلبسيةم.م.  

 

 مقدمة:

البحث دراسة فاعلية وحدة دراسية يف ريادة األعامل وتأثريها عىل معارف نظرا ألمهية ريادة األعامل؛ يتناول 

ومهارات واجتاهات طالبات الصف احلادي عرش بسلطنة عامن، من خالل تدريس الطالبات لوحدة متعلقة 

بريادة األعامل ومن ثم تطبيق مقياس املعرفة واملهارة واالجتاه ملعرفة فاعليتها عىل معارفهن ومهاراهتن 

 جتاهاهتن نحو ريادة األعامل.وا

 مشكلة البحث

( من جممل األنشطة االقتصادية يف %90ما نسبته )والذي يشكل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يمثل

ا عىل إمكانية استغالل هذه األنشطة يف فتح جمال لفرص وظيفية  امن، وهذه النسبة تعطي مؤرش  سلطنة ع 

يتدفق آالف اخلرجيني من الشباب ويف احلد من مشكلة الباحثني عن عمل،  متنوعة للشباب الع امين، لتساهم

فإن طرح ، لذا سنويا  إىل سوق العمل، مما ال يسمح لسوق العمل استيعاهبم مجيعا ، وخاصة القطاع احلكومي

الطلبة  أمهية كبرية يف توجيه اهتامم ايف التعليم ما قبل اجلامعي يعد ذموضوعات ريادة األعامل لدى الطلبة 

مردود اقتصادي كبري يفوق ما قد حيققه  اأحد القطاعات احليوية واملهمة وذنحو القطاع اخلاص، الذي يعد 

كام أن توجيه الشباب نحو القطاع اخلاص واملتمثل يف املؤسسات  املنخرطون يف العمل يف القطاع احلكومي،

من مرحلة التعليم املدريس؛ حتى يتمكنوا  الصغرية واملتوسطة يتطلب إعدادهم وتأهليهم بشكل جيد، بدء ا

من تأسيس مؤسسات جتارية حتقق هلم الربح. علام  بأن هناك فجوة كبرية بني ما يتعلمه الطالب يف املدرسة 

وبني املهارات التي يتطلبها سوق العمل ملامرسة مرشوع متوسط أو صغري، مما حيتم علينا العمل عىل إدخال 

ومما يدعم هذا التوجه توصيات العديد من الندوات واملؤمترات  أنظمتنا التعليمية.تعليم ريادة األعامل يف 

 التي أقيمت يف سلطنة عامن وأكدت عىل أمهية تضمني ريادة األعامل يف املناهج الدراسية.

 أسئلة البحث:

رش يف ريادة األعامل يفما فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية معارف طالبات الصففف احلادي عرشفف يف ريادة األعامل يف .1 صف احلادي ع مادة مادة   ما فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية معارف طالبات ال

 اجلغرافيا االقتصادية من التعليم ما بعد األسايس؟اجلغرافيا االقتصادية من التعليم ما بعد األسايس؟

رش يف ريادة األعامل يف مادة  .2 صف احلادي ع رش يف ريادة األعامل يف مادة ما فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية مهارات طالبات ال صف احلادي ع ما فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية مهارات طالبات ال

 اجلغرافيا االقتصادية من التعليم ما بعد األسايس؟اجلغرافيا االقتصادية من التعليم ما بعد األسايس؟

 ي عرش نحو ريادة األعامل؟ي عرش نحو ريادة األعامل؟ما فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية اجتاهات طالبات الصف احلادما فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية اجتاهات طالبات الصف احلاد .3

                                                 
 تدريس الدراسات االجتامعية بجامعة السلطان قابوسطالبة دكتوراه يف املناهج وطرق  1
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 أهداف البحث:

حتديد فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية معارف طالبات الصف احلادي عرش يف ريادة األعامل يف حتديد فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية معارف طالبات الصف احلادي عرش يف ريادة األعامل يف  .1

 مادة اجلغرافيا االقتصادية من التعليم ما بعد األسايس.مادة اجلغرافيا االقتصادية من التعليم ما بعد األسايس.

دة األعامل يف دة األعامل يف حتديد فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية مهارات طالبات الصف احلادي عرش يف رياحتديد فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية مهارات طالبات الصف احلادي عرش يف ريا .2

 مادة اجلغرافيا االقتصادية من التعليم ما بعد األسايس.مادة اجلغرافيا االقتصادية من التعليم ما بعد األسايس.

فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية اجتاهات طالبات الصفففف احلادي عرشففف .3 رشحتديد  صف احلادي ع فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية اجتاهات طالبات ال   ريادةريادة  نحونحو حتديد 

 ..األعاملاألعامل

 أمهية البحث:

شكل عام، ومهاراالتوجه العاملي والوطني يف االهتامم بمهارات القرن احلادي والعرشففين بشففكل عام، ومهارا  يعكسيعكس .1 رشين ب ت ت التوجه العاملي والوطني يف االهتامم بمهارات القرن احلادي والع

ساب الطلبة  رضورة إك شكل خاص، ومواكبة التوجهات الرتبوية احلديثة التي تنادي ب ساب الطلبة ريادة األعامل ب رضورة إك شكل خاص، ومواكبة التوجهات الرتبوية احلديثة التي تنادي ب ريادة األعامل ب

 ملعارف ومهارات ريادة األعامل لتتناسب مع متطلبات سوق العمل احلالية.ملعارف ومهارات ريادة األعامل لتتناسب مع متطلبات سوق العمل احلالية.

يد بغرس ثقافة ريادة األعامل لدى املتعلمني وإعدادهم لالعتامد عىل   يؤكديؤكد .2 يد بغرس ثقافة ريادة األعامل لدى املتعلمني وإعدادهم لالعتامد عىل عىل االهتامم الوطني املتزا عىل االهتامم الوطني املتزا

 سهم اجتامعيا واقتصاديا.سهم اجتامعيا واقتصاديا.أنفأنف

سية ومتطلبات املسففؤولني بورارة الرتبية والتعليم بيلية واضففحة ومنظمة للربط بني املناهج الدراسففية ومتطلبات   يمديمد .3 ضحة ومنظمة للربط بني املناهج الدرا سؤولني بورارة الرتبية والتعليم بيلية وا امل

صلحة سففوق العمل بام يعزر التوا م بني سففياسففات الورارة والسففياسففات الوطنية العامة لتحقيق املصففلحة  سات الوطنية العامة لتحقيق امل سيا سات الورارة وال سيا سوق العمل بام يعزر التوا م بني 

 االقتصادية للدولة.االقتصادية للدولة.

رش تركز عىل ريادة األعامل بناء وحدة تعليمية متكاملة يف مادة بناء وحدة تعليمية متكاملة يف مادة  .4 صف احلادي ع صادية لل رش تركز عىل ريادة األعامل اجلغرافيا االقت صف احلادي ع صادية لل اجلغرافيا االقت

 لتنمية ثقافة املتعلمني ومهاراهتم واجتاهاهتم نحوها، وتثري املادة الدراسية.لتنمية ثقافة املتعلمني ومهاراهتم واجتاهاهتم نحوها، وتثري املادة الدراسية.

 اخلروج ببعض التوصيات واملقرتحات التي قد تساعد يف نرش ثقافة ريادة األعامل عند الطلبة.اخلروج ببعض التوصيات واملقرتحات التي قد تساعد يف نرش ثقافة ريادة األعامل عند الطلبة. .5

سات ة يف سففلطنة عامن؛ لتسففهم يف إعانة الباحثني عىل إجراء دراسففات إثراء األدب الرتبوي، واملكتبة الرتبويإثراء األدب الرتبوي، واملكتبة الرتبوي .6 سهم يف إعانة الباحثني عىل إجراء درا سلطنة عامن؛ لت ة يف 

 مماثلة.مماثلة.

  منهج البحث:

 .دمت الباحثة املنهج شبه التجريبيستخا

 

عامن -مهارات–معارف  -األعامل،  االجتاه -ريادة الكلامت املفتاحية: 
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The Effectiveness of a Proposed Study Unit in Developing Omani 

Female Students' Knowledge, Skill and Attitude at Grade Eleven 

towards Entrepreneurship 

 

Najah Salim Al-Habsi 

Abstract 

This study aimed to explore the effectiveness of a proposed study unit in 

developing knowledge, skills and attitude of Omani female students at grade 

eleven towards entrepreneurship. The researcher implemented a quasi-

experimental design in order to achieve the objectives. The study sample 

comprised of 74 female students from grade eleven at the Hail Al-Awamir 

School for post-basic education. Data was collected by using knowledge, 

skills test and attitudes scale. A pre and posttests were used to measure 

students’ knowledge and skills. The study results showed statistical 

significance differences in favor to experimental group. The researcher 

recommended to concern with including of entrepreneurship in social 

studies curriculum.  

Keywords: entrepreneurship, attitude 

 



 

 

 درجة مهارات التدريس الفعال ملدرس ي 

 الاجتماعيات في محافظة ديالى

 م.م. باسم عبد عزال م.م. خضري عباس عيل

 

 مقدمة:

هلا ويشمل جمموعة تتجه الرتبية احلديثة اىل االهتامم بالتعليم بوصفه نظاما من االعامل املخطط 

املدرس،  :من االنشطة اهلادفة التي يقوم هبا املدرس والطالب ويشمل ثالث مكونات هي

صمم بطريقة متسلسلة  إذاوالتعليم ال يكون ذا تأثري فاعل اال  .، واملنهج الدرايسوالطالب

 .(275: 2010، دومنظمة )مرعي وحمم

هة ممارسة املهارات لكي تكون هلم القدرة عىل مواجوحديثا اصبحت الرتبية ت عنى بتعليم الطالب 

غري أن التعليم يف بلدان العامل الثالث بخاصة ما زال يؤكد عىل ، الصعوبات يف حياهتم الواقعية

م هلذه املعلومات وجعلها التلقني واحلفظ للمعلومات وهيمل امهية اجياد املناخ الصفي املالئ

 .(25: 2013مفيدة )طافش، 

 :ثمشكلة البح

املهني الذي عمل به املعلم ذو  اإلطارظلت مهنة التعليم ومازالت تعاين من ضبابية يف حتديد 

امعية هي املحك الوحيد الكفاية، فقد كانت مؤهالت املعلم ومعارفه التي يكتسبها بدراسته اجل

، ثم ثبت قصور هذه النظرة باالهتامم اىل ما جيري داخل غرفة الصف من عمليات عىل نجاحه

واسرتاتيجيات التدريس الفاعلة واالبداع والتفاعل بني املعلم  وفق طرائقعىل التعلم والتعليم 

م مهندس لعملية التعلم طلبته بشكل جيعل من الطالب هو املبادر يف عملية التعلم واملعلو

 (.29: 2008 ،والتعليم )اهلاشمي، الدليمي

لذا  ،يف املستوى املأمول تكبرية منهم ليس ةجيد ان نسب )الطلبة(ىل خمرجات التعليم إان الناظر 

الصدع من خالل تقويم اساليب التعليم وجعل التدريس فعال قادرا لزم ان يكون هناك ترميم 

 (.7: 2015 اجلبوري، ،)نعمة .لتغري املطلوب يف خمرجات التعليمعىل احداث ا

 أسئلة البحث:

 يطرح البحث جمموعة من االسئلة وأمهها:

 ؟يف حمافظة دياىل ملهارات التدريس الفعال ا درجة ممارسة مدريس االجتامعياتم
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 اهداف البحث:

 - هيدف البحث احلايل إىل التعرف عىل: 

 (.افظة دياىل تبعا ملتغري )القضاءالتعرف عىل الفروق بني متوسط تقدير مدريس االجتامعيات يف حم

 :أمهية البحث

مع و ،وسائلها االفراد وبناء املجتمعات واختالفمل تكن الرتبية عىل مر العصور اال عملية صنع 

وسائل احلياة تتطور بفعل فاملجتمعات تتغري و ،عباؤهاأادت دزامرور الزمن تعددت متطلباهتا و

واالقتصادية سس ومتطلبات التنمية االجتامعية أعداد العنرص البرشي واستثامره والرتبية، وإل

والتوجيه. )امحد  واسس علمية يف التخطيط والتنظيم هي بحاجة ماسة لقيادة تعتمد عىل مبادئ

،2007 :7 .) 

ة مثل املدرسة صبح من الرضوري ظهور املؤسسات الرتبويأمع تطور اساليب الرتبية والتعليم و

ا حلاجات املجتمع عداد اجليل وتعليمه وفقإخذت عىل عاتقها مسؤولية أكون تلك املؤسسات 

وتعد املدرسة اداة  ،وتستهدف هذه املؤسسات الرتبوية اكساب املتعلمني املعارف واملهارات

 .  (18 :2003عبد اهلادي ،رتبية وذراعها يف بناء املجتمع )ال

هذا البحث املنهج الوصفي املسحي من أجل التوصل إىل نتائج  يف استخدم-البحث: منهج 

 .دراستهم

 االجتامعيات( -مدريس -الفعال– التدريس- مهارات)-املفتاحية: الكلامت 
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The Reality of Religious Education and Islamic studies: A study on the 

Reasons for the Low Success Rates in General Exams for the 

Academic Year 2020-2021 in Secondary Schools for Religious 

Education and Islamic Studies in Iraq 

 

  KHDAIR ABBAS ALI1 BASIM ABED AZZAL    

 

 

Abstract 

The study deals with the reality of religious education and Islamic studies in 

Islamic secondary schools in Iraq, in terms of the low success rates, and the 

reasons and obstacles that led to this.. The study aims to develop the reality 

of religious education and Islamic studies and reach solid, efficient and fully 

qualified outputs to continue the educational process in various universities 

inside and outside Iraq.  The importance of the study lies in identifying the 

main causes that have a direct relationship to the low success rates in public 

exams and developing solutions and treatments for them.. 

 

Keywords: religious education, public examinations, teachers, supervisors, 

managers.. 
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 التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين في املدارس الثانوية

 والجنس(-حسب متغير العمر  موازنة) دراسة 

 
 م.م. حممد عبدالرضا خليل ابراهيم م.م. عالء خضري نصيف

 
 مقدمة:مقدمة:

شخصية، وهي  احلاوي  الذات هي املكون  االساسالذات هي املكون  االساس شخصية، وهي  احلاويلل سامت املختلفة للفرد والتي متيز الفرد   ةةلل سامت املختلفة للفرد والتي متيز الفرد لل لل

باقي االفراد، وختتل باقي االفراد، وختتلعن  ته، ومفهومه ععن  لذا كل فرد  ته، ومفهومه عف  نظرة  لذا كل فرد  هبا، ويف   ننف  نظرة  لذات واهتاممه  لك ا هبا، ويف ت لذات واهتاممه  لك ا ت

ضم االختالو يوبد باال االفراد املتخضمممم االختالو يوبد باال االفراد املت ممركزين حول ذواهتم وينظرون لاالمممممممخ م من حيث م من حيث مركزين حول ذواهتم وينظرون لاال

نتباه املتمركز حول نتباه املتمركز حول الالانتباه متمركًز حول الذات, واانتباه متمركًز حول الذات, وان ن استفادتيهم الشخصية، وهم بذلك يمتلكواستفادتيهم الشخصية، وهم بذلك يمتلكو

ستخدمة يف احلديث عن الذات باعتبامها أحد أنظمة الذات ياد أحد املفاهيممممممم االسمماسممية املسممتخدمة يف احلديث عن الذات باعتبامها أحد أنظمة  سية امل سا مم اال الذات ياد أحد املفاهي

صلة بالذات حت  أن الشمممخصمممية يف علم النفث احلديث، فهي تشمممري ات املالومات وةيقة الصممملة بالذات حت  أن  شري ات املالومات وةيقة ال صية يف علم النفث احلديث، فهي ت شخ ال

ية وع هذه الامل لة للبيفث يف  كام ية مت ية وعالباال أسمممث نظر هذه الامل لة للبيفث يف  كام ية مت سث نظر يات االخرى الباال أ ها بباال الامل يات االخرى القت ها بباال الامل القت

 ((20050052005005للشخصية وللسلوك )القايض وفطيمم وحسيف،للشخصية وللسلوك )القايض وفطيمم وحسيف،

 مشكلة البيفث:مشكلة البيفث:  

سلبا تاد مشممكلة التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين  واحدة  من املشممكالت التي تسةر سمملبا    شكالت التي تسةر  شكلة التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين  واحدة  من امل تاد م

لذات عىل التقممدم الممذز  رله الطلبممة يف املعممال املاريف م فتطوم مشمممكلممة التمركز حول الممذات  لة التمركز حول ا شك عال املاريف م فتطوم م بة يف امل لذز  رله الطل قدم ا عىل الت

ست ستوا سبب الاديد من املشكالت، مثل اخلوو من االقرتاب من االخرين واخلوو من وا سبب الاديد من املشكالت، مثل اخلوو من االقرتاب من االخرين واخلوو من مرامها ت مرامها ت

سودها اخلوو ينته عنها تقوقف االفراد حول الرفال او التغيري، مجياها تشممكل بزء من حياة يسممودها اخلوو ينته عنها تقوقف االفراد حول  شكل بزء من حياة ي الرفال او التغيري، مجياها ت

ساادهتم دون ذاهتم ، فيصممبا االفراد الذين تسمميطر عليهم هذه املخاوو مهتمال بسممالمتهم وسمماادهتم دون  سالمتهم و سيطر عليهم هذه املخاوو مهتمال ب صبا االفراد الذين ت ذاهتم ، في

شاعر ااالهتامم بمشمممماعر ا سايهم ات عدم االختالا بايخرين يمكنهم من  نب املااناة الخرين، فسمممايهم ات عدم االختالا بايخرين يمكنهم من  نب املااناة االهتامم بم الخرين، ف

 (.(.95 ::2008  فيكونون متمركز حول ذاهتم )شيفر ومليامن،فيكونون متمركز حول ذاهتم )شيفر ومليامن،

 أسئلة البيفث:أسئلة البيفث:

ما ما ومن هنا تكمن مشكلة البيفث التي يسا  الباحثان دماستها يف اإلبابة عىل التساؤل االيت))ومن هنا تكمن مشكلة البيفث التي يسا  الباحثان دماستها يف اإلبابة عىل التساؤل االيت))

 اجلنث؟((اجلنث؟((  --ين عىل وفق متغري الامرين عىل وفق متغري الامرمستوى التمركز حول الذات لدى الطالب املتميزمستوى التمركز حول الذات لدى الطالب املتميز

 اهداو البيفث:اهداو البيفث:

 --هيدو البيفث احلايل ات التارو عىل:هيدو البيفث احلايل ات التارو عىل:  

 مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين يف املدامس الثانوية.مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة املتميزين يف املدامس الثانوية. .1

 داللة الفرق احصائيا يف مستوى التمركز حول الذات لدى الذكوم وفقا ملتغري الامر.داللة الفرق احصائيا يف مستوى التمركز حول الذات لدى الذكوم وفقا ملتغري الامر. .2
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 التمركز حول الذات لدى اإلناث وفقا ملتغري الامر.التمركز حول الذات لدى اإلناث وفقا ملتغري الامر.داللة الفرق احصائيا يف مستوى داللة الفرق احصائيا يف مستوى  .3

 قياس مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة عىل وفق متغري اجلنثقياس مستوى التمركز حول الذات لدى الطلبة عىل وفق متغري اجلنث .4

 أمهية البيفث:أمهية البيفث:

يف مرحلة املراهقة، يف مرحلة املراهقة،   الطلبة املتميزينالطلبة املتميزينتتعىل أمهية البيفث احلايل يف تأةري التمركز حول الذات عىل تتعىل أمهية البيفث احلايل يف تأةري التمركز حول الذات عىل 

سا افبالرغم من ان نزعة التمركز حول الذات ليسمما ا سبق وان مر هبا يف يوت يف حياة املراهق فقد سممبق وان مر هبا يف فبالرغم من ان نزعة التمركز حول الذات لي يوت يف حياة املراهق فقد 

بانشمممغال  شغال املرحلة الطفولة، ولكن يف مرحلة املراهقة تكون يف مسمممتوى اعىل، فتكون مرتبطة  بان ستوى اعىل، فتكون مرتبطة  املرحلة الطفولة، ولكن يف مرحلة املراهقة تكون يف م

شغال يام عن حعم التغريات البيولوبية واملارفية واالنفاالية  ا املراهق بنفسممممه وهذا االنشمممغال يام عن حعم التغريات البيولوبية واملارفية واالنفاالية  ا  سه وهذا االن املراهق بنف

شده ات داخله من بهة، وانفتاحه عىل املعتمف ب شده ات داخله من بهة، وانفتاحه عىل املعتمف بي يفثا عن هويته واالدوام التي يقوم هبا من بهة يفثا عن هويته واالدوام التي يقوم هبا من بهة ي

ساذ  حول أخرى، وهممذا لاممل التمركز يف مرحلممة املراهقممة أشمممممد من متركز الطفممل السممممماذ  حول  فل ال شد من متركز الط قة أ لة املراه ال التمركز يف مرح هذا ل أخرى، و

 (.(.125125--127127:  :  79917991كفايف،كفايف،ذاته)ذاته)

 منهه البيفث:منهه البيفث:

سب املناهه مالئمة لوصف وحتليل الظاهرة  صفي لكونه ان ستخدم  يف هذا البيفث املنهه الو سب املناهه مالئمة لوصف وحتليل الظاهرة أ صفي لكونه ان ستخدم  يف هذا البيفث املنهه الو أ

مات وامليول واال اهات مات وامليول واال اهات املنهه الوصفي يمكن استاامله يف دماسة السامت والقداملنهه الوصفي يمكن استاامله يف دماسة السامت والقداملدموسة اذ ان املدموسة اذ ان 

 (.(.721721: :     79907990  ) داود ) داود 
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Self-centeredness among Outstanding Students in Secondary Schools  

( A Comparative Study according to the Age) 

 
MOHAMMED ABDELRIDHA KHALIL1 ALAA KHUDHAIR NSAIF2 

 

Abstract 

The current study aims at knowing:  

1. The level of self-centeredness of the outstanding students in the secondary 

schools. 

2. Statistically significant differences in the level of self-centeredness in 

accordance with the variable of age. 

The sample of the study was selected deliberately and randomly, and they were 

(100) students. To achieve the objectives of the study, researchers adopted the scale 

of (Abdullah 2018), for self-centeredness. The scale consisted of (30) items. Results 

showed high level of self-centeredness among the members of the study sample, 

and there are statistically significant differences between the age of (14) and (18) 

years in favor of the age (14). 

The two researchers achieved number of results, they are : 

 Increasing the level of self-centeredness for the members of the study 

sample. 

 There are statistically significant differences between the age of (14) and 

(18) years old in favor o the of age (14). 

As a result of what have been mentioned above, researchers developed a set of 

recommendations and suggestions. 

 
Keywords: self-centeredness - distinguished students - age - gender 
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 مناعتك سالمتك

 
1  قادر شمس اهلل نور اهللر.م.أ.  

 مقدمة:

يف معظم انحاء  19 –العامل بانتشار وباء كورونا او ما يسمى بـ كوفيد  أتفاج 2019يف العام 

العامل، واصبح جائحة عاملية يف وقت قيايس ومباغت وكان انتشاره يف اكثر دول العامل تقدما 

يف املستوى املعايش والوعي الصحي ، وتوصل العلامء والرشكات اىل جمموعة من اللقاحات 

 النظافة املفيدة لتحصني الناس ، وعكف الكثري من الباحثني اىل البحث عن عوامل اخرى غري

الشخصية ولبس الكاممة والتباعد االجتامعي واخذ اللقاحات لتعزيز صحة االنسان وزيادة 

 املعرفة لزيادة مناعة االنسان ضد هذه اجلائحة.

 مشكلة البحث:

لوحظ اختالف  إذالبحث يف افضل الطرق لزيادة مناعة جسم االنسان اىل احلد االقىص 

صابة من شخص اىل اخر حتى درجة اخلطوة التي يصل امكانية االصابة باملرض ودرجة اال

اجلهاز املناعي يف حتفيز  لمعيصل اليها اخرون وحتى اللقاحات نفسها تست اليها البعض وال

 صابة .اجلسم قبل التعرض لإل

 أسئلة البحث:

 . هل يمكن الوصول اىل مناعة متنع اصابة الشخص باملرض اصال   .1

 وحتوراته؟ما حقيقة الفايروس املسبب للمرض  .2

الرغم من التقيد بالنظافة الشخصية والتغذية الصحية عىل اذا يصاب بعض الناس باملرض مل .3

 والتباعد االجتامعي ، وحتى امكانية االصابة للملحقني بجرعات معززة من اللقاح .

 متى تنتهي اجلائحة وهل جيب االنتظار حتى انحسارها . .4

صابة واهلالك حاليا ويف مهال للتعرض لإلإ بنحن نؤمن باخلالق العظيم ، هل نحن مرتوكني .5

 املستقبل ؟

 هناك الكثري من العوامل التي تؤثر عىل مناعة اجلسم ليست شائعة لعامة الناس ، ملاذا؟ .6

 أهداف البحث:

                                                 
حكومية يف وظيفة  عمل 1981/1982ملدة سنتني يف احدى املؤسسات التقنية  احماض   امدرس   خريج كلية اهلندسة وعمل 1

عىل دورات تقنية  حصل، يف املركز الوطني للمختربات والبحوث االنشائية 2015من مهندس اىل رئيس مهندسني اقدم  وتدرج

يف دورات تدريبية يف جمال البحوث  شارك بحاث يف اليابان وعدة رشكات يابانية .يف مركز ماروما لأل 1989يف اليابان عام 

عىل درجة مهندس استشاري  جهزة املختربية االملانية وحصليف االمتتة لأل ابحث   قدم واملختربات يف كوريا اجلنوبية وايطاليا واملانيا .

 ..2020.عضو احتاد املهندسني العرب  2020
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ل غري اجراءات النظافة الشخصية عاايضاح العوامل التي تعزز مناعة جسم االنسان بشكل ف .1

 بني وممارسة الرياضة والتغذية الصحية .والتباعد االجتامعي وعزل املصا

ثري احلالة املعنوية االجيابية أثري السلوك الشخيص وطريقة العيش للفرد وكذلك تأدور ت .2

 مراض .صابة باألمل العقيل يف تعزيز مناعة اجلسم ضد اإلأوممارسة الت

 وضع برنامج للعادات الصحية ان امكن. .3

 االنسان.دور ممارسة العيادات يف تعزيز صحة  .4

 أمهية البحث:

 تكمن امهية البحث يف امكانية ايقاف اجلائحة الصحية احلالية واملستقبلية .

 اشاعة املعرفة العلمية .

 بيان الدروس العلمية والعملية من حدوث اجلائحة وغريها.

 منهج البحث:

)التغذية  :مثلنسان السلوكيات الصحية املعروفة للناس يف املحافظة عىل الصحة العامة لإل إن  

الصحية الغنية بالفيتامينات واملعادن وااللياف( واالبتعاد عن املأكوالت املرضة )املأكوالت 

املعلبة والطعام اجلاهز واالغذية الغنية بالدهون والسكريات املصنعة واحللويات الدسمة( 

اللقاحات  وكذلك العوامل االجيابية يف ممارسة الرياضة املنتظمة والنظافة الشخصية واخذ

فأنه سيتم التعرف عىل عوامل مهمة اخرى فضال  عام  تقدم ومعاجلة االمراض الوراثية ... 

الغدة الصنوبرية وامهيتها وامهية  –)احلاالت املتقدمة من االلتهاب الرئوي اخلطرة عىل احلياة 

تقوية اتنفس  ممارسة اليوغا ومتارين –مل العقيل أفوائد الت –امهية اهلرمونات  –النوم الصحي 

 اضار ادمان املخدرات والكحول وحلم اخلنزير والصور االباحية عىل صحة االنسان(.  –

هل يوجد برنامج يمكن وضعه يشمل هذه االجيابيات وترك السلبيات املرضة للحفاظ عىل 

 جهاز مناعي قوي ضد مسببات االمراض من فريوسات وغريها.

 الكورتيزولامليالتونني،–اهلرمونات–الساعة البيولوجية–اجلهاز املناعيالكلامت املفتاحية:  
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Your Immunity Is Your Safety! 

 

                        QADER SHAMSULLAH NOORULLAH 

 

Abstract: 

In the year of 2019, the world was surprised by the outbreak of covid-19 all 

over the world, especially in the most advanced countries in terms of living 

standards and health awareness.  

It appears that routine measures in organized sport exercises, healthy 

nutrition and hygiene are no longer sufficient to avoid infection.  

 Other studies have shown that there are effective factors that contribute to 

enhancing human health, among these factors the also practicing yoga and 

breath strengthening exercises and psychological state have a direct impact 

on human health. 

Also, there are negative factors and activities harms immunity, such as 

continuous stay in a wake late at night, addiction to alcohol, drugs and 

pornographic images (magnetic imaging technology can show the serious 

damage to the brain by these habits). 

In this research, in parallel to other studies, we try to reach an appropriate 

health program that combines the positives and avoid the negatives. 

 
Keywords: Immune system, biological clock, hormones, melatonin, cortisol 



 

 

اللغة العربيةمحور   



 

 جدلية العالقة بين الخطاب الشعري القديم

 وسلطة املرجع 

ليىل شعبان رضوانأ.د.

 
 مقدمة:

خضع اخلطاب الشعري القديم لسلطة املرجع بأعرافه الداللية والبنائية واملتمثل بسلطة 

عن  بني سلطتي الكتابة والسياسة، فكانت القصيدة تصدرالثقافة السائدة التي مجعت 

منظومتيهام القيمية منغلقة عىل الذات اجلامعية؛ لتؤسس لثقافة موحدة حتد من سلطة األنا. 

ولكن اخلطاب الشعري مل يمتثل للسلطتني دائام ، بل خرج عليهام أحيانا  مشكال  خطابا  

يت تناوئ الثقافة السائدة، والبحث يدرس ذلك انشقاقيا ، حاول فيه تأسيس ثقافة مضادة، بق

 نشأ فيها وترعرع. التيتغذيه؛ أي اخلطاب يف إطار التوافق أو اخلروج عن الثقافة التي 

 مشكلة البحث:

يطرح البحث إشكالية العالقة بني اخلطاب الشعري واملرجعية التي تنشئه وحتكمه، ويعود 

فيبدعها من جديد، وما اتسمت به هذه العالقة من انسجام وامتثال، وتوتر ورصاع، وما نتج 

عن هذه العالقة من شعر ساير سلطة املؤسسة الثقافية، وآخر تفلت من قيودها، وأسس 

 خطابا  مضادا .

 لة البحث:أسئ

 يثري البحث عددا  من األسئلة من أمهها:

 ؟)حدودها وكيف متارس سلطتها وما) ،املرجعية ما مفهوم -

 ما أثر االمتثال للمرجع يف خلق ثقافة موحدة ذات هوية واحدة وعالقتها بوظيفة الشعر؟ -

 كيف استطاع اخلطاب الشعري توظيف املرجعية؟ -

تعدد  تأثريها يفما دور العالقة املتوترة بني الشاعر واملرجعية يف خلق ثقافة مضادة، ومدى  -

 اهلويات؟

ما مظاهر االمتثال لسلطة املرجع وما مظاهر اخلروج عليها يف الشعر العريب القديم وعالقته  -

 باإلبداع؟

لسلطته ويكسب يمكن أن يبدع الشاعر خطابا  يف ظل تصاحله مع املرجعية واالمتثال  أال -

 اخلطاب هويته اخلاصة؟

                                                 
 السعودية.-كلية اآلداب قسم اللغة العربية -أستاذ النقد يف جامعة عبد الرمحن بن فيصل 1
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 أهداف البحث:

 والغايات،بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف 

 ما يأيت:يف نستطيع إمجاهلا 

 الفردية.بيان أثر املرجعية يف تشكيل خطاب شعري موحد حيد  من هتويامت الذات  -

 عية باإلبداع؟ما عالقة اخلضوع لسلطة املرج -

 بيان الفرق بني اخلصومة مع املرجعية القائمة عىل منظور تطوري إبداعي،  -

خلخلة الذي يبقى منتميا  إىل اجلامعة التي أنبتته، وبني تلك القائمة عىل رصاع، هيدف إىل 

 منظومة القيم الفنية واألخالقية من خالل إبداع خطاب مغاير. 

 عىل توظيف املرجعية.إظهار مدى قدرة اخلطاب الشعري  -

 أمهية البحث:

تتحدد أمهية دراسة املرجعية يف الكشف عن املعارف واملنطلقات املحددة للخطاب الشعري،  

أن  ال يمكنفإليها تعود احلمولة املعرفية لألفكار واملعتقدات التي يتضمنها اخلطاب، الذي 

يقوم بمعزل عنها، ومدى سلطتها عىل الشاعر وتوجيه خطابه، وما املهمة التي يمكن أن 

 املشاكلة واالختالف. تي يؤدهيا اخلطاب يف حال

كام تتحدد تلك األمهية يف إبراز أثر العالقة اخلصبة بني الشاعر واملرجعية يف ترسيخ ثقافة 

اقية، يمكن أن قالتضاد بينهام من نزعات انشأن تثريه عالقة  ما يمكن اجلامعة وتأكيدها، أو

 تعصف بمنظومة القيم الثقافية للجامعة وختلخلها، بل ويمكن أن حتل أخرى حملها.

 منهج البحث:

ونعتمد يف بحثنا املنهج االستقرائي للوقوف عىل األشعار التي مثلت موقفي االمتثال لسلطة 

 والتحليل.املرجع أو واخلروج عليها، مع االستعانة بالوصف 

خطاب شعري، ثقافة، هوية، امتثال، خروج.الكلامت املفتاحية: 
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The dialectic of the relationship between the ancient poetic 

 discourse and the authority of DOXA (reference)  
 

Laila Shaaban  Rdawan  

Abstract:  
The research studies the relationship between the authority of the cultural 

reference - as a valuable, artistic and expressive system - and the authority 

of the ego and the impact of both on the formation of poetic discourse. 

Mostly, Arabic poetry has expressed the values of the community, submitted 

to its authority, its systems, reproduced it, and shaped its identity. Therefore, 

revolting against it was a form of rebellion against what the society had 

accepted, and an expression of a cultural and value conflict that took two 

directions: 

- One has expressed a positive conflict imposed by the transformations 

Cultural, like the struggle between the old and the new; 

- The other has expressed value struggle between two cultures on the values 

of the community and its intellectual and artistic systems. This conflict has 

appeared since the pre-Islamic era, represented by the poetry of the tramps. 

And then the conflict took an ascending line in the Islamic era with the 

emergence of movements against the Islamic religion. The ruling authority 

is the result of imposing a new life dominated by values they are not familiar 

with. The poetic discourse expressed the rebellion of some poets, along with 

their anger at the values embodied in the prevailing culture. So they wouldn’t 

adhere to the system of values and aesthetic traditions of Arabic poetry. 

 

Keywords: poetic speech, culture, identity, submission 

 



 

أدب الناشئة العربي، رواية"سموثي املغامر"للكاتبة الُعمانية بدرية البدري: 

ُدراسة نقدية تحليلية
 

1أد. إبراهيم الكوفحي  

 مقدمة:

هيتم البحث املومأ إليه بأدب واحدة  من املراحل العمرية احلساسة، وهي مرحل )الناشئة(، إذ 

ال خيفى مدى أمهية األجناس األدبية يف معاجلة غري قليل من مشكالت هذه املرحلة، عىل تعدد 

التأثري هذه املشكالت واختالفها، مما يرجع إىل قدرات الفن  األديب  وإمكاناته يف إثارة املتلقي و

 البليغ فيه لتحقيق غاياته ومقاصده الرتبوية والتعليمية. 

 مشكلة البحث:

بدرية البدري، التي ختاطب  الع امنيةللكاتبة  "سموثي املغامر "يتوقف البحث احلايل عند رواية

، حيث ت عنى ةلفنيسنة(، يف حماولة لتجلية أبعادها املضمونية وا 18-15الفئة العمرية من)

 ن يدمر مستقبل الشاب الذي يعاين منه، وهو مرض أن مرض خطرية من شأنه أبمعاجلة 

 )إرلن( أو )متالزمة احلساسية الظالمية(.   

 أسئلة البحث:

 :األساسية اآلتيةت عنى هذه الورقة باإلجابة عن األسئلة 

؟ -  من هي الكاتبة )بدرية البدري( مؤلفة هذا العمل الروائي 

ة يف هذه الرواية، وحتاول إيصاله إىل املتلقي/ الناشئ عىل الصعيد ماذا ت ريغ أن تقول الكاتب -

؟  التعليمي  والرتبوي 

ما أبرز الوسائل واألساليب اللغوية والفنية التي استخدمتها الرواية يف إيصال مضامينها  -

التعليمية والرتبوية إىل املتلقي، وذلك يف إطار خصوصية األدب الذي خياطب الفئة العمرية 

 املستهدفة؟

 أهداف البحث:

 ية:تيرمي البحث إىل حتقيق األهداف اآل

 التعريف بالكاتبة الع امنية)بدرية البدري(. -

 تقديم ملخص يوضح أبرز أحداث الرواية وشخصياهتا. -

                                                 
ن/ األردن يف أدب ونقد/ حديثاذ شاعر وناقد وحمقق وأست 1  اجلامعة األردنية، عام 

. 
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تقديم قراءة نقدية حتليلية، الستبانة الوسائل واألدوات اللغوية والفنية التي وظفتها الكاتبة  -

 عىل نحو من اإلثارة واجلاذبية والتأثري البليغ يف املتلقي/ الناشئ. إليصال رسالة النص  

 أمهية البحث:

، ةتربز أمهية هذا البحث يف تلقي هذا النوع من الروايات اإلبداعية التي ت عنى بفئة الناشئ

ن تؤثر سلبيا  عىل مستقبلها احليايت  أن وتسعى ملعاجلة مشكالهتا املختلفة التي من شأهنا أ

.  والتع  ليمي 

 منهج البحث:

، حيث يسعى إىل الوقوف عىل مدونة الدراسة  ينتحي البحث عىل املنهج التحلييل  الوصفي 

.  من جانبيها املضموين  والفني 

 )إرلن(، الكاتبة بدرية البدري.متالزمة ، ة، فن الروايةالكلامت املفتاحية: أدب الناشئ

 

From the literature of young Arabs: 

(Smoothie: The Adventurer) Novel, by the Omani Writer: Badriya Al-

Badri An Analytical & Critical Reading 

 

Professor Ibrahim Al-Kofahi1 

 

Abstract 

The research paper seeks to present an analytical and critical reading in a 

novel titled (Smoothie the Adventurer), published by The Knowledge 

Treasures Library, Sultanate of Oman, in 2021), by its Omani author 

(Badriya Al-Badri). It is a novel addressed to a group of young readers (15-

18 years old). In this novel the writer deals with a topic of significant 

importance, which is (Irlen Syndrome) or (Dark Sensitivity Syndrome), to 

show the extent of the seriousness of this strange disease, in terms of its 

negative repercussions on the personality of the sufferer in terms of: 

psychological, social, and educational aspects…, and how early detection of 

the disease contributes to the mechanism of its definitive treatment, or 

reaching a positive adaptation with it. 

Keywords: Badri, literature, young, Omani Writer, Badriya 

                                                 
1 Faculty of Arts, University of Jordan, Amman, Jordan. 



 

 
 عالمات الترقيم

 دراسة في ضوء السيميائية اللغوية 
 

 أزهار عيل ياسنيأ.د.

1  مقدمة

كتابية تسهم يف نقل مقاصد املتكلمني وتقريب عملية الفهم  متثل عالمات الرتقيم رموزا   

لإلشارات  موضوعيا   ومعادل   كتابيا   اقتضاء ملقتىض حال الكالم، وت عد هذه العالمات جنسا  

واليامءات اجلسدية يف األداء الكالمي، فهي من مكمالت التعبري اللغوي املكتوب، وهي 

 .حتمل مساقات وظيفية متنوعة يف النصوص

 مشكلة البحث

صوص أدبية فصيحة مكانية تطبيق منهج لساين حديث عىل نإيف  ل مشكلة البحثتتمث

 مفتوحة ومتنوعة.

 أسئلة البحث: 

 سئلة ومن أمهها:يطرح البحث جمموعة من األ

أين تكمن أمهية عالمات الرتقيم يف النصوص، الفصيحة فقط أم النصوص بمختلف . 1

 أجناسها.

 .للباحثني دراسة هذه العالمات عىل وفق املنهج السيميائيكيف يتأتى . 2

 أهداف البحث:

مات الرتقيم يف ضوء منهج مكانية معاجلة ودراسة عالإتسليط الضوء عىل  ىلهيدف البحث إ

 .ىل النظريات اللسانية احلديثة )املنهج السيميائي(إه ؤصداأتنتمي 

 أمهية البحث:

يف التي اعتنت بعالمات الرتقيم، بل مل تسبقه دراسة هذا البحث سابق لغريه من الدراسات 

تتعدد فيه النصوص وتتنوع بني النصوص الشعرية  لغويا   ا  هذا املجال، فهو يستعرض موضوع

والنثرية بوصفها شواهد توضح جوهر املوضوع ودللته وتعكس يف الوقت نفسه دور 

 عالمات الرتقيم وأثرها يف بيان مقاصد املتكلمني. 

 البحث:منهج 

 .التحلييلاملنهج  ، الثاين:املنهج الوصفييتبع البحث منهجني هامني مها: األول: 

                                                 
 كلية اآلداب / جامعة البرصةتدريسية يف قسم اللغة العربية /  1
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املنهج الوصفي: ارتكز البحث عىل وصف الظاهرة اللغوية ملواضع عالمات الرتقيم التي ف

ذا ، وهوالنصوص الشعرية والنصوص النثريةتنوعت ما بني النصوص القرآنية الكريمة 

ضافة نوعية إذ عزز من دللت عالمات الرتقيم إالتنوع يف النصوص أعطى البحث 

 .ووظائفها التي تؤثر يف فهم هذه النصوص وتوجيه معانيها

سليط الضوء وت ،دلليا   –هج التحلييل: وتم ذلك عرب حتليل النصوص األدبية حتليال لغويا نامل

 عىل موضع الشاهد.  

 .شارياتإ – ايقونة -رموز - وظائف – يائيةسيمالكلامت املفتاحية: 
 
 

Punctuation Marks: A study in the Light of the Semiotics Linguistic  
 

Prof. Dr. AZhar Ali Yaseen 

 

 

 

Abstract 

Punctuation marks represent written symbols that contribute to convey the 

intentions of the spokesmen and approximate the comprehension process as 

required by the state of speech. These marks are written genus and objective 

equivalent to physical signs and gestures of verbal performance. This 

research precedes other studies that have taken care of punctuation marks, 

as it reviews a linguistic topic in which there are many texts and varies 

between poetic and prose texts as evidence that clarifies the essence of the 

topic and its connotations and at the same time reflects the role of 

punctuation marks and their impact in clarifying the intentions of the 

speakers. 

 

Keywords: Audit - tax - value added - tax auditor. 

 
 



 

 
 تحوالت الخطاب الشعري وتشكل رمز املرأة في الشعر الحديث

 )قراءة في نماذج مختارة(
 

1أ.د.بان كاظم مكي السامرائي  

 

 مقدمة:

دراسة نبذه خمترصة عن املرأة  ييتناول هذا البحث دراسة املرأة رمزا  يف العرص احلديث وه

ورأي الشعراء فيها وقد تناولنا يف املبحث االول الرمزية يف الشعر ويقصد به الداللة عىل يشء 

 ما له وجود قائم بذاته. 

 مشكلة البحث:

املرأة هنا ليست جسدا  يتوسد باللغة إلمتاع السري وتطريبه. وليست جمرد شاعرة ترثي الرجال 

لقا للرجل فحسب, واذا متكنت املرأة منها توظفها يف وتبكي عليهم  وكأنام اللغة والشعر خ 

البكاء عىل الرجل ومتجيد ذكراه. كام هو موروث عن اخلنساء ابرز شاعرة يف مرحلة زمن 

غة بوصفها كاتبة تدخل اىل الللتخطف القلم من بني يدي الرجل و احلكي, جتيء املرأة االن

بوصفها ) ذاتا ( تنشئ وتبدع ومل تعد جمرد موضوع لغوي او رمز صوتا  مستقال  وومؤلفة, و

 شعري او اداة رسدية

 أسئلة البحث:

التي هلـا االثــر الكبري يف حيــاة الفــرد وللتعـــرف عىل مكانــة املرأة وما كانت  اتعوضمن املو

ها الشعراء يف لمعتتناوله من حقـــوق واظهار الوسائل واألساليب اللغوية والفنية التي است

  .إيصال املضامني الشعرية إىل املتلقي

 أهداف البحث:

 هبا الشعراء والشاعرات عن نظرهتم للمرأة من خالل املرأة تقديم قراءة نقدية حتليلية، عب  

هلم نظره خاصة تعكس  ربية هلا وكل من هذه اجلوانب كانة والنظرة الغأللمرأة والشعراء للمر

                                                 
اجلامعة _يف كلية الرتبية للبنات  ةجامعي ةوآداهبا دكتوراه ادب اندليس كلية اآلداب / جامعة بغداد , استاذدكتوراه يف اللغة العربية  1

,  التدريس هوخارجالعراق العراقية  ,  هلا العديد من الكتب املنشورة , فضال عن نرش العديد من البحوث والدراسات يف داخل 

االطاريح اجلامعية ,املشاركة يف العديد من  املؤمترات والندوات العلمية الدولية واالرشاف واملناقشة  للعديد من الرسائل و 

, حاصلة عىل العديد من  كتب الشكر , فضال عن عضويتها يف اللجنة االستشارية للعديد من هواملحلية  يف داخل العراق وخارج

لجان العلمية والتحضريية وجلان املؤمترات والندوات يف العديد من ال ةاملجالت , وحتكيم  العديد من البحوث العلمية , وعضو

 الدائمة منها واملؤقتة
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املرأة قد تكون االشارة رمزية او غري رمزية واملهم هو طريقة التعبري عن وجهات نظر اجتاه 

 وجهات النظر اخلاصة هبم.

 أمهية البحث:

وجدنا مي زيادة أعطت املرأة مكانة يف املجتمع ورمزية اعلت من شأهنا واختذنا من نازك   

أة وهي صوت املالئكة الصوت الذي يدافع عن املرأة ويبحث عن حقوقها وماذا تقول للمر

ص افكار املرأة التي تعكس مطالب خباألاالنوثة الذي يعب عن شعر املرأة للمرأة  , و

خذ بنظر االعتبار صورة املرأة بمختلف مراتب حياهتا االجتامعية ؤوتطلعات رمزيتها وي

 والفكرية كام ذكرت.

 احلديث  وتسعى تبز أمهية هذا البحث يف تلقي هذا النوع من االبداعات الشعرية يف العرصو

ملعاجلة كل ما هو سلبي  يف نظره الشعراء نحو املرأة ومعاجلة  مشكالهتا املختلفة التي من شأهنا 

 أن تؤثر سلبا  عىل النظرة املستقبلية 

 منهج البحث:

 ، يسعى إىل الوقوف عىل مدونة الدراسة من  إذينتحي البحث عىل املنهج التحلييل  الوصفي 

.جانبيها املضموين    والفني 

 اخلطاب الشعري  , التشكل . املرأة , الشعر احلديث رمزالكلامت املفتاحية: 
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The Transformations of Poetic Discourse and the Formation of the 

Symbol of Women in Modern Poetry 

(reading from selected models) 

 

Dr. Ban Kadhim Makki Alsammarraie 

Abstract 

This research deals with the study of the woman as a symbol in the modern 

era, and it is a study of a brief overview of women and the poets' opinion 

about them. So, the study aims at presenting an analytical critical reading, in 

which poets and poets expressed their view of women through women, and 

poets of women and the Western view of it, and each of these aspects had a 

special view that reflected the views of women’s direction. consider their 

own. 

 

Keywords: Symbol, poetic discourse, morphology. women, modern poetry 
 



 

 
 الشعر ألاندلس ي بين الطبع والصنعة

 

1خالد شكر حممودأ.د.  

 مقدمة:

يتناول البحث قضية نقدية وهي الطبع والصنعة يف الشعر األندليس وموقف الشعراء منها إذ 

فمنهم من غلبه الطبع ومنهم من غلبته الصنعة ظهرت عند الشعراء األندلسيني وتفاوتوا فيه؛ 

 ومنهم من خاط بني املذهبني.

 مشكلة البحث:

من خالل عميل كباحث يف البالغة واألدب األندليس ظهرت لدي مشكلة الشعر املطبوع  

واملصنوع  يف الشعر األندليس حاله حال الشعر العريب يف املرشق  وهو عدم قدرة الطالب أن 

يميز بني ما هو مطبوع أي قول الشعر عىل البدهية وعدم املراجعة والتهذيب وبني من يبني 

ف والتزويق اللفظي؛ لذا تتبعت آراء النقاد املشارق واملغاربة يف التمييز بني شعره عىل التكل

 املصطلحني.

 أسئلة البحث:

 يثري البحث تساؤالت حول مصطلح الطبع والصنعة، وأمهها: 

 كيف نستطيع التمييز بني ماهو مطبوع وما هو مصنوع ؟.1

 . ما هي آليات احلكم عىل هذا الشعر ؟2

 املرشقية تنطبق عىل الشعر األندليس؟. هل أن الضوابط 3

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 ظهر الطبع عند الشعراء بصورة إمجالية ؛ أي أن الشعراء إذ  تفاوت الطبع  عندهم؛-1

 الصنعة فقد كانت طاغية عىل نتاج الشعراء والسيام يف الفرتات املتأخرة يف األندلس.أما  -2

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف أنه يعالج كيفية التمييز بني الشعر املطبوع واملصنوع من خالل 

 الضوابط التي وضعها النقاد.

 

                                                 
، نرشت عرشات االبحاث يف بالغة القرآن الكريم واالدب االندليس والعريب، شاركت يف العديد من املؤمترات  كليةاآلداب–جامعة سامراء 1

 .الدولية واملحلية
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 منهج البحث:

الذي يستند عىل حتليل النصوص الشعرية اعتمد البحث عىل املنهج التحلييل االستقرائي   

 والكشف عنها من خالل تطبيق املعايري النقدية . 

 

 .التكلف – الشعر -األندلس -الصنعة–: الطبع الكلامت املفتاحية
 
 
 

Andalusian Poetry between Character and Craftsmanship 
 

1Ph.D.khalid shukur Mahmood 

 

 

Abstract 

The research dealt with the issue of poetry printing, publishing and the 

initiation of the year that Arab critics occupied for a long time, and 

Andalusian poetry received their attention and diligence a lot. From the 

criticism letters, the literary critic is accustomed to and elaborated on them. 

Nature is an aesthetic value that indicates the originality of talent, 

willingness, and workmanship, and the pioneer of its rules and scent, which 

the poet-maker emulates in the work of poetry. 

 

Keywords: Printing - workmanship - Andalusia - poetry - affection 

 

 

 

 
 

                                                 
1 University of samarra--collge of Arts 



 

 
 الخليل بن أحمد الفراهيدي 

َ
َ
 أم َعمانيا

َ
 َبصريا

َ
1أ.م.د.مراد محيد عبد اهلل  

 مقدمة:

علوم  هـ( من علامء العربية االوائل الذين أسسوا لغالبي ة100-74يعد اخلليل بن الفراهيدي )

د  مرجعا  ملعظم العلامء الذين عارصوه، أو  تلف عليه يف علمه أو كتبه بل ع  العربية، فلم ُي 

ى علم النحو  س لعلم الن حو وتتلمذ عىل يديه من أصبح ي سم  الذين، جاءوا من بعده، فقد أس 

ه وهو )سيبويه( الذي وضع   وذي لها عنوانا ملؤل فه، فلم ت ذكر مسألة نحوي ة إال   )الكتاب(باسم 

كام قال شيخي، أو الفراهيدي، أو غريها من كلامت تصف اخلليل، كام أسس لعلم العروض، 

ووضع للشعر قوانني موسيقاه التي أصبحت فيام بعد دليال واضحا  ال حييد عنه شاعر عند 

ل  معجم عريب جيمع فيه معاين ألفاظ الكلامت ودالالهتا  عر، فضال عن تأسيسه أو  نظمه الش 

 معجم العني. وهو

 البحث: مشكلة

مل تكن جهود شيخ علامء العربية اخلليل حمط نقاش أو خالف لكن ما اختلف  عليه بعض 

الباحثني هو مسألة والدته، فقد اختلفت فيها املصادر واملراجع ال تي انتقلت إىل الدراسات 

لت هذه املسالة، إشكالي ة حقيقي ة عند ب ني واالبحاث حني كتبت عنه، لقد شك  عض املهتم 

 بأصول  اخلليل، فيام إذا كان برصي  الوالدة والن شأة أم عامين  الوالدة وبرصي  الن شأة؟ 

 أسئلة  البحث:

لعل من أكثر األسئلة التي يتداوهلا الباحثون واملهتمون يف الدراسات اللغوية هي؛ اعتبار 

عرية والن ثري ة عىل حد   امنيا  مل اذا مل يذكر ذلك األمر يف كتاباته، الش  اخلليل بن امحد الفراهيدي ع 

امن سواء؟ كيف تعامل مع بلده األم بعد مغادرته؟ هل عاد إليها مرة أخرى؟ ك يف  أ ث رت ع 

لومه؟  ع   يف شخصي ت ه  و 

 أهداف  البحث:

ل  يف  يريد  البحث أن ي ثب ت  بشكل ال يقبل الشك  أصول اخلليل بن أمحد الفراهيدي، وي فص 

الدته، عىل الرغم من ذهاب أغلب املصادر العربية احلديثة والقديمة العت بار  والدته  أصول  و 

 ونشأته برصي ة خالصة.

 

                                                 
 واالدبية، مركز دراسات البرصة واخلليج العريب،جامعة البرصةقسم الدراسات اللغوية  1



 
 َ
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 :أمهية البحث

ت عد  هذه الدراسة يف ضمن  األوراق البحثي ة التي تبحث يف أصول اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

ام، ويتفادى  راسة جيعل من املوضوعية حك  وتزيل أي إرباك حاصل ب شأن  والدته، منهج الد 

 االنحياز للقطع بشأن  كونه  برصيا  أم عامنيا.

 منهج البحث:

ه  هذه  د  ل التأرُيي أل صول  عامل املنهج الذي ستعتم  ز  عىل الت سلس  الدراسة منهجا  تارُيي ا، ويرك 

ب احلقيقي له .  العربية اخلليل بن امحد الفراهيدي. وتبحث يف الوقوف عىل الن س 

 
 الفراهيدي. -نشأة -لبرصةا -عامن -الكلامت املفتاحية: اخلليل

 

Al-Khalil bin Ahmed Al-Farahidi, Basra's or Omani 

 

Assis.Prof. Dr. Murad Hamid Abdullah1 

Abstract: 

Al-Khalil bin Al-Farahidi (74-100 AH) is considered one of the first Arabic 

scholars who established the majority of Arabic sciences. He was not 

disputed in his knowledge or books. Rather, he was considered a reference 

for most of the scholars who contemporary agreed with him, or those who 

came after him. The science of grammar is named after him, and he is 

(Sibawayh) who put (the book) as a title for its author. 

In the appendix of any grammatical research, there should be mentioned " 

Sheikhi", or Al-Farahidi, or other words describing Hebron, as he 

established the science of prosody, and laid poetry the laws of his music, 

which later became a Qur’an that a poet does not deviate from when 

composing poetry, as well as establishing the first Arabic lexicon which 

included terms and their connotations. 

 

Keywords: Hebron - Amman - Basra - Origination - Al-Farahidi. 

 

                                                 
1 Department of Linguistic and Literary StudiesBasra and Arab Gulf Studies Center University of 

Basrah 



 

 
 النص ألادبي وواقعه في املحتوى الدراس ي لتعليم اللغة 

 العربية للناطقين بغيرها 
 جامعة إلامارات أنموذجا

 
1رشيفة سيف اليزيديد.  

 مقدمة:

وتعد النصوص ي عد املحتوى التعليمي عنرصا  أساسيا يف عملية تعليم اللغة العربية،        

األدبية وعاء الرتاث األديب اجليد، ويف هذا البحث سأت بع املنهج الوصفي يف تناول النص 

 األديب بوصفه أحد عنارص املحتوى التعليمي األساسية لتعليم العربية للناطقني بغريها.

 لبحث:مشكلة ا

البناء  إن املحتوى التعليمي هو القالب الذي حيوي أهداف املنهج وتنظيمها وتطبيقها فهو     

 ا،ھبأنواع اراتھ، باإلضافة إىل املونظريات ومبادئ، يم،ھاملعرىف بام يشمله من حقائق ومفا

، كام يتكون من عدة جوانب مرتابطة ومتامسكة معرفية، اتھ، واالجتامتاماتھواال وامليول،

ومهارية، ووجدانية؛ لذلك خيتلف معدو املناهج يف وضع معايري ثابتة الختيار املنهج اخلاص 

بفئة معينة؛ فليس هناك اتفاق تام عىل املعايري التي يمكن االعتامد عليها يف اختاذ قرار واضح 

قة تنظيمه؛ فرأينا أن نناقش يف هذا البحث بعض اجلزئيات فيام يتعلق باختيار املحتوى أو طري

 حسب فئة الدارسني يف الربنامج.  غريهاتعليم اللغة العربية للناطقني باملهمة يف حمتوى 

 أسئلة البحث:

 ما هي أهداف تدريس النص األديب؟

 ما هي أشكال النص األديب املناسبة لفئة الناطقني بغري العربية؟

 التعليم املصاحبة للنص األديب يف تعليم الناطقني بغري العربية؟ ما هي أفضل فنون

 ما أفضل أساليب التدريس املتبعة يف تناول النص األديب؟

 ما هي الكفايات التعليمية التي يتطلب الربنامج توافرها عند الطالب الناطق بغري العربية؟

 أهداف البحث:

 العربية. حتديد أهداف تدريس النص األديب للناطقني بغري -1

 توضيح أشكال النص األديب: املقروء واملسموع. -2

                                                 
هتتم بتعليم اللغة العربية، وعلم األصوات يف القراءات  دكتوراه يف اللسانيات.، علم األصواتد. رشيفة اليزيدي، ماجستري يف  1

نرشت عدة أبحاث يف األصوات العربية، وتعليم ، تعمل يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة .القرآنية، وتفسري لغة القرآن الكريم

 .شاركت يف عدد من املؤمترات والندواتاللغة العربية، وأبحاث متخصصة يف النحو العريب، كام 
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حتديد أنواع النص األديب املناسبة لفئة الناطقني بغري العربية: النصوص الشعرية،  -3

 والنصوص النثرية كاملقالة والقصة واملرسحية وغريها.

واخلط اختيار أفضل فنون التعليم املصاحبة للنص األديب: القراءة، والكتابة، واإلمالء،  -4

 وغريها.

 حتديد أفضل أساليب التدريس املتبعة يف تناول النص األديب. -5

حتديد الكفايات التعليمية التي يتطلب الربنامج توافرها عند الطالب الناطق بغري  -6

 العربية.

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف الوصول إىل التخطيط لتدريس النص األديب للناطقني بغري العربية 

 لق من فلسفة الربنامج امل عد هلذه الفئة، وحتقيق أهدافه، وخمرجات تعلمه املستهدفة.الذي ينط

 منهج البحث:

يف هذا البحث سأت بع املنهج الوصفي يف تناول النص األديب بوصفه أحد عنارص       

 املحتوى التعليمي األساسية لربنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

 

 .التعليمي–املحتوى  –اللغة العربية  –تعليم ية: الكلامت املفتاح
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Actual Status of Literary Text in the Academic Content of Teaching 

Arabic to non-Arabic Speakers  

United Arab Emirates University Model 

 

Dr.Sharifa Saif Al-Yazeedi 

 

Abstract: 

In this research, the literary text will be addressed as one of the basic 

elements of educational content, and the planning to teach the literary text 

to non-Arabic speakers.  This method is based on the philosophy of the 

program and its achieved objectives and the outputs of its learning target. 

Therefore, this research will tackle the following: 

1.The objectives of teaching the literary text to non-Arabic speakers.  

2.Forms of literary text: Reading and Audio.  

3.Types of literary text that work for non-Arabic speakers like Poetic texts, 

prose texts such as essays, stories, plays, etc. 

4.Educational qualifications that the program aims to achieve as a learning 

outcome for the non-Arabic-speaking students. 

5.The arts of education accompanying the literary text such as reading, 

writing, dictation, calligraphy, and others. 

6.Teaching methods that are used while dealing with the literary text.  

To conclude, this research, ends up with some findings and 

recommendations that enrich the teaching of literary text in Arabic language 

education programs for non-Arabi speakers.  

 

Keywords: Teaching -Arabi language - Educational - Content 



 

 

رة تأثير العيون في املنظور إليه في الشعر العباس ي إلى نهاية القرن الرابع للهج

  دراسة وتحليل

 
1حمل حسن م. د. عادل إسامعيل                                              

 مقدمة:

البحث ؛ تأثري العيون يف املنظور إليه يف الشعر العبايس إىل هناية القرن الرابع تناول هذا 

راسة والت حليل، وتبيان تالقح  املعاين واألفكار بني العديد مم ا أورده الشعراء  للهجرة، بالد 

ة ، وقد مجعنا ة ، ويف هذا املعنى ال ذي زي ن به الشعراء قصائدهم خاص   القدامى يف أشعارهم عام 

 ما جاء من أبيات  ورد فيها التأثري .

 مشكلة البحث:

ح هذا البحث ؛ أثر العيون يف املنظور إليه يف الشعر العبايس إىل هناية القرن الرابع  يوض 

راسة والت حليل .  للهجرة، بالد 

 من أهم االسئلة التي يثريها البحث وتتم معاجلتها فيه:أسئلة البحث: 

 ما أثر العيون يف املنظور إليه يف الشعر العبايس؟ 

 ما أهم األبيات التي نظمها الشعراء يف تلك احلقبة ؟ 

 أهداف البحث:

متابعة الشعراء العباسيني، وأخذ نامذج مم ا نظموا عن تأثري العيون يف املنظور هيدف البحث اىل 

يبية التي عرضت املعنى بطرائق إليه؛ وتبويبها ودراستها وحتليلها؛ بحسب الصياغات الرتك

دة .  متعد 

 أمهية البحث:

وألجله تم الوقوف عىل أشعار الشعراء تبيان األثر االفرتايض للنظر فيمن وقع عليه التأثري؛ 

ز  العباسيني، وعىل أهم  أبيات الشعر يف موضوعاهتا املحددة التي حتمل تأثريا  للعيون فيمن يرك 

مها متهيد جاء يف حمورين:توزيعها عىل ثالثة مطالب عليهم وقع األنظار ؛ إذ  تم    ، تقد 

 األول : مفهوم الن ظر لغة  واصطالحا .

عر العريب اآلخر:  .صورة العيون يف الش 

وقد تناول املطلب األول: أنامط العني املوصوفة، فيام انصب  اهتامم املطلب الثاين من البحث 

ل عىل: تأثري العني بتأثري اآلالت القاتلة ، وأخذ املطلب الثالث يف حمتواه : تأثري األعني الن ج 

                                                 
 ايس  .بالنقد الع –ـ  ختصص النقد العريب القديم وناقد أكاديمي  العراق،  ،تدرييس يف جامعة تكريت 1
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واحلدق واألحلاظ يف املنظور إليه ، وينتهي البحث بخامتة  ذكرت  فيها أهم  الن تائج ال تي 

ل ت  إليها.   توص 

 منهج البحث:

. )  ينهض البحث عىل منهج  فن ي وصفي  ) تكاميل 

،، الشعر العيون، املنظور، الكلامت املفتاحية:  .القرن الرابع العبايس 

 
The Effect of Eyes in the Perspective on it in Abbasid Poetry until the 

End of the 4th century after Hijra: Analytical Study 

 

Dr. ADIL ISMAIL HASSAN MAHAL 
 Abstract: 

This paper deals with the effect of the eyes in the perspective in Abbasid 

poetry till the fourth century after Hijra, it is analytical study-undoubtedly, 

the poets combine what the previous poets did and what is in their poetry. 

Sch poets used to decorate their poems. Particularly, we could collect the 

lines that included this effect (of eyes) and arranged, studied and analyzed 

according to their structures or forms which are demonstrated in different 

ways.  

 

Keywords: The Effect of Eyes, in the perspective, in the Abbasid poetry, till 

the fourth century of Hijra, A study and analysis 

 



 

 
طفال

 
د في أدب ألا  الجس 

 
غة

 
 ل

ة رامي 
 فن  الكاريكاتير واحاالته  الد 

 

1األديبة الباحثة، رجاء بكري ة  

 مقدمة:

رامي لدى يعرض  هذا البحث إىل تأثري الت حوير الفن ي يف أدب األطفال عىل تفعيل احلس   الد 

الط فل يف عالقته  بالن ص عرب فن  الكاريكاتري كرتمجة  حسي ة ل ل غة  اجلسد. وعليه  سنعرض إىل 

ته  )حيفا  ثالثة نامذج أدبي ة فلسطيني ة لثالثة أجيال. توفيق في اض جيل امل نفى عرب قص 

ل ف فلسطني ال  ته  )ساق القصب(، ونجوى ز 67والن ورس(. حييى َي  ريق فلسطني عرب قص 

هات 48ال  غري(. الن امذج الث الثة تعتمد مذهبا فني ا َيص  توج  تها )ع مالق أمري الص  عرب قص 

ار ال تي صدرت عنها.  ال د 

 مشكلة البحث:

ز عىل مهني ة فن  الت حوير كتقني ة ذات شفافي ة وداللة يف فهم الن ص األديب. ون عل م التقني ة  ترك 

غ  فن ي جاذ ب  للط فل، يف الكاريكاتري وسط تباي ن  ر، )الفن ان( كمسو  و  ح  األسلوبي ة  ل لم 

ها.  ر  و   ص 

 أسئلة البحث:

 يثري البحث جمموعة من األسئلة أمهها:

ه  فن ان  هل ي عترب   الت حوير الفن ي لقصص األطفال خط ة مربجمة لدى دور الن رش العربي ة، ي نجز 

 متمهن؟

هني لدى األطفال؟   كيف  تؤث ر التقني ة األسلوبي ة لفن  الكاريكاتري عىل رفع  مستوى الت فاعل الذ 

 

 أمهي ة  البحث:

 تكمن أمهية البحث يف:

ورة والل ون ث  يف أدب األ طفال من املنظور حالب .1 غري الت قليدي، فن  الت ثقيف األديب عرب الص 

 بلغة البحث العلمي.

                                                 
ةأ 1 دي ة املجالي ة،يف موضوع ا جامعة حيفامن  مرسحي نقد  AM.. وفن  تشكييل لغة عربي ة  AB.. حاصلة عىل   ستاذة حماِض   والكتابة اإلبداعية   لتعد 

ندوقة(و1991)مزامري أليلول(ن، اقصصي ت انصدر هلا: جمموعت ،1996تعيش يف حيفا منذ ، تكتب يف الن قد املرسحي الفلسطيني ، 2002)الص 

واء ذاكرة( سالة(1995وثالث روايات: )ع  فشة(2007، )امرأة الر  ني خ  ة 017، )ع  ت لعد  ة بحق  أدهبا. ت رمج  . صدرت دراسات نقدي ة بلغات عد 

ولي ة يف مسألة الك تابة. كتبت جمموعة ينامئي، من األبحاث يف الن قد ا لغات. استضيفت وحاِضت يف عدد من املؤمترات العربي ة والد  ملرسحي، الس 

ل املجاالت والت عبري الفن ي( والكتابة اإل ة يف مهرجا017بداعي ة. أصدرت كتابا يف املوضوع، )يف تداخ  كم  نات مرسحي ة . شغلت منصب حم 

ولي ة والعربي ة يف الل ون ومن رسائيلي ة. شاركت يف عديد إوسينامئي ة عربي ة و  الن حت.املعارض الد 
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 الفن ي واعتامدها.  الت عريف بنامذج عن جودة الت حوير .2

 هدف البحث: .3

حتديد التقني ة األسلوبي ة الفني ة للغة الط فل يف تعال ق ه  مع الن ص األديب. الت حوير الفن ي  .4

 الكاريكاتوري مرجعا.  

بحي ة. إدور الن رش يف  حتريض .5 ها الر   صداراهتا عىل ت غليب متعة الط فل عىل مصاحل  

 منهج البحث:

نشاء جماهبة بني نموذجني كاريكاتوري ني مقابل نموذج بتقني ة الت عبريي ة إحيرص البحث عىل   .6

اليل واملقارنة كي جييب عىل أسئلة البحث  الواقعي ة. البحث حيتفي بمنهج الت حليل الد 

 اله.أع

 

اهبة الكلامت املفتاحية: هني ة، تقني ة أسلوبي ة، جم 
 .فن  الكاريكاتري، الت حوير الفن ي، م 

Body Language in Children's Literature: 

Cartoon Art and its Dramatic Referral 

 

Rajaa Bakriyyeh 

 

Abstract 

This study deals with the impact of artistic transformation in children's 

literature on the activation of the child's dramatic sense in his relationship 

with the text via cartoon art as a sensory translation of body language.  

The study will present three Palestinian literary model writers from three 

generations: “Tawfiq Fayyad”, 1930 in his story (Haifa wa al-

Nawras),1930; “Yahya Yakhluf”, in his story (Saq al-Qasab), 2013, and 

“Najwa Zoreq”, 1917 in her story (Imlaq Amir Al-Saghir). The three 

models adopt an artistic method that is specific to the publishing house that 

published their stories.The study aims to achieve two goals: first, to 

determine the artistic stylistic technique of the child's language and the 

cartoon art as a transformation reference, and second: to motivate the 

publishing houses to give more weight in their publications to the child's 

pleasure over their profitable interests. 

 

Keywords: cartoon art, caricature, artistic transformation, professionalism, 

stylistic technique, confrontation. 



 

 دور الدراسات البينية لتخصصات العلوم إلانسانية في إثراء مجاالت
 البحث العلمي 

 
1عهود حممود حممد أبو اهليجاءم.م.  

 مقدمة:

لقد فرضت وسائل التقنية احلديثة مناخا  خصبا  لتالقح العلوم املختلفة، ما أسهم يف دفع 

أن ختصصات العلوم  اذعجلة البحث العلمي يف عاملنا العريب إىل واقع التحدي العاملي، 

اإلنسانية هي وعاء املجتمعات فإنه ملن الطبيعي أن تتكرس اجلهود يف ترمجة العالقة الدائرة 

 بني الدراسات البينية والتي أطلق عليها علوم املستقبل وجماالت البحث العلمي.

 مشكلة البحث:

ل جماالت البحث حري بالدراسات البينية يف ختصصات العلوم اإلنسانية املسامهة يف تكام

العلمي وأن تتدارك زمنا  بات من الرسعة بمكان، تتنافس فيه اللغات بتذويب الفواصل 

 وإزاحة احلواجز بني اللغة والعلوم املختلفة.

 أسئلة البحث:

 تطرح الدراسة األسئلة البحثية اآلتية: 

ث العلمي التي أوجه العالقة بني الدراسات البينية يف العلوم اإلنسانية وجماالت البح ما

 تطرحها؟ 

هل يؤثر تداخل وتشابك العلوم اإلنسانية عىل ختصيص البحث العلمي؛ أم جتعل منه بحثا 

 فضفاضا بال حدود ختصيصية.

هل أدوات البحث العلمي تؤثر عىل فاعلية العبور بني العلوم املختلفة يف العلوم اإلنسانية 

 بوتقة نظامه؟.بإضعاف قدرته عىل تطويع تيك العلوم وصهرها يف 

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

تقديم مقرتحات عملية وتوصيات تفيد بقابلية الدراسات البينية )علوم املستقبل( إلثراء 

 العربية.البحث العميل يف اللغة 

 بيان قدرة البحث اللغوي عىل مواكبة عرص التطور التكنولوجي بفاعلية وواقعية متجددة.

 

                                                 
شاركت بعدد ، "عاشقة العربية"أكاديمية وباحثة يف عدد من املجاالت أمهها األدب والنقد وكذلك شؤون املرأة ، صاحبة مدونة  1

 من املؤمترات العربية التي نظمتها جامعات اململكة العربية السعودية واململكة األردنية اهلاشمية.
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 أمهية البحث:

تكمن امهية البحث يف إزاحة الفواصل بني العلوم البينية للعلوم اإلنسانية وحماولة توحيد 

 املناهج املتبعة إلثراء البحث العلمي اللغوي.

 منهج البحث:

 املنهج املعتمد يف البحث هو املنهج الوصفي 

، التخصصات التعليم متعدد، البحث العلمي، العلوم اإلنسانية، : الدراسات البينيةالكلامت املفتاحية

 .حتليل االحتياجات التنموية

 

 

The Role of Interdisciplinary Studies of Humanities in Enriching the 

Fields of Scientific Research 

 

Ouhood Mahmoud Abulhaija 

Abstract: 

Modern technology has imposed a fertile climate for the cross-fertilization 

of different sciences, which has contributed to advancing and pushing the 

wheel of scientific research in our Arab world to the reality of the global 

challenge. Further the disciplines of the humanities are the container of the 

societies, it is natural that efforts are devoted to translating the relationship 

between interdisciplinary studies, which he called future sciences, and the 

fields of scientific research. 

Interdisciplinary studies in the disciplines of the humanities should 

contribute to integration of scientific research and redress a time that has 

become so fast, in which languages compete by dissolving the gaps and 

removing the barriers between language and the different sciences. 

Based on the foregoing in the research problem and its questions, and 

through descriptive analysis, the study presents practical suggestions and 

recommendations that indicate the potential of interdisciplinary studies 

(future sciences) to enrich practical research in the Arabic language.  

 

Keywords: Interdisciplinary studies, Human sciences, Scientific Research, 

Interdisciplinary education, Developmental Needs Analysis. 
 

 



 

 إنتاج القصص السردية الرقمية كمدخل لتنمية املهارات الصوتية
ات بمرحلة الطفولة املبكرة م  ل 

ع 
 
 دراسة إثنوغرافية() -لدى الطالبات امل

 
 

1عصمت مصباح يوسف خورشيدم.م.  

 مقدمة:

ه جمال   اج  كثري من التحديات يف ظل  العرص الرقمي الذي نشهده اآلن يف  "العربيةاللغة " ي و 

ي ة يف التعليم ومع انتشار 
ق م  القرن احلادي والعرشين، فانتشار األدوات و اآلليات الر 

البيانات  وخرية؛ فقد ظهر الذكاء اإلصطناعي التكنولوجيا خالل العقد املايض و يف اآلونة األ

التعلم اآليل؛ وبالتايل ليست فقط أصبحت احلاجة ماسة إلتقان  و األشياءإنرتنت و الضخمة

تعليم و تعلم اللغة العربية ، وحماولة لاللغة العربية بل إلتقان توظيف أدوات التكنولوجيا ل

ي املتفيش بني املعلمني و املعلامت اللذين يدرسون  إجياد حلول رقمية متعددة للضعف الل غ و 

و  سليم.ظمها بلغة جيب فهمها و نطقها وو املواد معاللغة العربية أ   التعبري عن داللتها عىل ن ح 

 مشكلة البحث:

من خالل عميل يف ميدان العمل بالتدريس للطالبات املعلامت بقسم رياض األطفال بكلية 

الرتبية جامعة طنطا، وكذلك من خالل إرشايف عىل اخلربة امليدانية يف بعض مدارس رياض 

ا ملحوظ ا يف مهارات األداء الصويت لدى الطالبات املعلامت  األطفال يف مرص، كان هناك ضعف 

يت  عند تقديم  و  خاصة  أ ن  كثريات منهن لدهين عدم وعي عن األداء السليم للمستوى الص 

ات ؛ بسبب العديد من التحديات التي تواجههن أثناء تقديم حمتوى  ض  و  األنشطة داخل الر 

و عند املحادثات التعليمية مع أطفال املرحلة املبكرة خاصة مع األطفال يف ذو معنى سليم أ

( أعوام قبل دخول املدرسة أو التعليم األسايس؛ نتيجة خللطهن بني اللغة 6-3املرحلة )

الشفهية املنطوقة و املكتوبة لعدم تقديم مهارات الوعي الصويت إليهن أثناء فرتات إعدادهن 

ن  ث م  وقوع الل ب س  عند تدريسهن للمواد التعليمية  باجلامعات يف مرحلة ما
قبل التخرج ؛ وم 

لألطفال سواء أكان عند مرورهن باخلربات امليدانية بالرتبية العملية يف السنتني الثالثة و 

الرابعة باملرحلة اجلامعية أم أكانت بعد خترجهن و عملهن يف ميدان العمل دون وعي بكيفية 

ن ا يقع تقديم املحتوى ال لغوي الذي عامده الوعي الصويت و تقديم البنية الصوتية ؛ و من ه 

اخللط عند الطفل يف إخراج أصوات األحرف من خمارجها الصحيحة ، ووقوع اخلطأ يف 

                                                 
إعداد "، حاصلة عىل درجة  املاجستري 2020مسجلة بدرجة دكتوراة الفلسفة )يف إعداد معلم يف اآلداب اللغة العربية ( يف عام  1

 .كلية الرتبية جامعة طنطا، العربيةمن قسم اللغة  "اللغة عربية -معلم يف اآلداب
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ا جسيام  يف إجادته للغة القومية اخلاصة به وهي  التمييز الداليل بني الكلامت؛ مما يشكل خطر 

 الفصحى(.لغته األم )اللغة العربية 

 أسئلة البحث:

يف  فاعلية إنتاج القصص الرقميةما  وهو: تشكل من مشكلة البحث املعروضة سؤال رئيسي

ويتفرع منه  ؟لدى الطالبات املعلامت بمرحلة الطفولة املبكرة تنمية مهارات الوعي الصويت

 عدة تساؤالت:

ت بمرحلة الطفولة  ما -1 ل ام  أهم مهارات الوعي الصويت التي جيب إكساهبا للطالبات امل ع 

 املبكرة؟

عالقة تنمية الوعي الصويت بالوعي القرائي لدى الطالبات املعلامت بمرحلة الطفولة  ما -2

 املبكرة؟

 خطوات إنتاج القصة الرقمية ؟ ما  -2

 بمرحلة الطفولة املبكرة للقصة الرقمية ؟ما فاعلية إنتاج الطالبات املعلامت  -3

أهم املهارات الرقمية التي اكتسبها الطالبات املعلامت بدمج التكنوأدب )القصة  ما -4

 الرسدية الرقمية( مع مهارات الوعي الصويت؟

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -تي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:ال

تقديم طرق ماتعة يف إكساب الطالبات املعلامت املرحلة املبكرة املهارات الصوتية يف اللغة  -1

 العربية. 

يف تعليم  "صة الرسديةالق "مسايرة التطور التكنولوجي و إعداد الطالبة املعلمة لتوظيف  -2

 اللغة العربية. وتعلم 

جها اراألحرف الصامتة و الصائتة من خم رات الطالبات املعلامت عىل نطقتنمية قد -3

 .ةالصحيح

مساعدة املعلمة عىل تطوير مهارات القراءة كناتج تعلم بعد تنمية مهارات الوعي  -4

 الصويت.

إنتاج الطالبات املعلامت لقصص رسدية رقمية بإستخدام برامج إنتاج القصص الرقمية  -5

 املجانية.

ق القصص الرقمية بأصواهتم التي تم تسجيلها عىل عينة من األطفال بمرحلة تطبي -6

 الطفولة املبكرة؛ لتنمية الوعي الصويت و اللغه العربية بشكل  سليم.



 
ات بمرحلة الطفولة املبكرة الرقمية كمدخل لتنمية املهارات الصوتيةإنتاج القصص السردية   م  ل 

ع 
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 أمهية البحث:

 تكمن أمهية البحث يف النقاط التالية:

  ات باستخدام القصص الرسدية ض  و   الرقمية.تطوير برامج تقديم اللغة العربية بالر 

 العرشين يف استثامر التكنولوجيا يف أنواع أدب ولوجيا و متطلبات القرن احلادي ومسايرة التكن

 الطفل املختلفة.

  لغة العربية الفصحى ( كلغة قوميةيف تعليم و تنمية اللغة األم ) ال 2030اإلستجابة لرؤية. 

 ي الصويت التي تعدهم لتعليم إكساب الطالبات املعلامت بمرحلة الطفولة املبكرة مهارات الوع

 .كبنيات أساسية يف اللغة العربية أطفال املرحلة املبكرة أساسيات الوعي الصويت

 منهج البحث:

لتفاعل أو التجريب ؛ ألنه ال يعتمد عىل ا "Athnographic Method "عىل املنهج  "الباحثة "اعتمدت 

  qualitative )التعليقات النوعية   إنام يعتمد عىل الوصف و التحليل باستخدام  ، أو املالحظة

feedback)، ا عن التعليقات اإلحصائيةبالعبارات و اجل ؛ هو األنسب ملشاكل البحث التي مل عوض 

  ال تعرف فيها املتغريات وحتتاج إىل استكشافها؛ مما جيعله أنسب لطبيعة البحث احلايل.

 

مرحلة الطفولة  -الطالبات املعلامت   -ت الصوتيةاملهارا  -القصة الرسدية الرقمية فتاحية:الكلامت امل

.املبكرة
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Psychological compatibility and its Producing Digital Story- Telling as 

an Approach to Developing Phonological Skills among Female 

Teachers in Early Childhood:(Ethnographic study) 

Esmat Mosbah Youssef Khorshed  

Abstract: 

The main objective of the research was to try to find multiple digital 

solutions to the linguistic weakness that is prevalent among female teachers 

in early childhood, due to the urgent need to improve their linguistic 

performance, especially in the Arabic language; The researcher seeks to 

provide interesting ways to provide early-stage female teachers with 

phonemic skills in the Arabic language. To keep pace with technological 

development by preparing the female- student teacher to employ the 'Digital 

Story- Telling ' in teaching and learning the Arabic language and developing 

her abilities to pronounce the letters from their sound exits. 

The most important results were that the female teachers acquired some 

phonemic awareness skills, and their reading awareness was progressively 

developed, in addition to providing them with digital skills by producing 

digital stories themselves and helping them to self-learn the Arabic language 

in the digital age through the positive use of digital media efficiently as 

digital citizens of their language. The national language is Standard Arabic. 

Keywords: Digital story, telling, phonological skills, female teachers in 

early childhood. 
 
 

                                                 
1 An Assistant Lecturer in Kindergarten Dept, Faculty of Education, Tanta University, Egypt. 

Specialization in Arabic language and children's literature 



 

 اللغة العربية والُهوية
 

1حتية بنت حممد بن سعود التوبيةم.م. 2ريا بنت سامل بن سعيد املنذرية .د            

 

 مقدمة:

عن االنتامء للثقافة  متث ل اللغة العربية املامرسة العملية التي تدل عىل مفهوم الثقافة؛ فهي تعب  

ا الوسيلة األس اس للتواصل اإلنساين، الذي تعب  به اللغة عن اهل وية الثقافية املشرتكة، كام أّن 

نات: الدين، والعادات والتقاليد، والتاريخ، والرتاث  للفرد، التي تضم إىل جانب اللغة مكو 

نات إال   باللغة.املادي وغري املادي، وال يتم التعبري عن هذه املكو 

 مشكلة البحث:

يف ظل  املؤرشات التي ت ظهر وجود أزمة حقيقية تتعلق باللغة العربية وتعل مها؛ وتوصيات 

( باالهتامم بتعليم اللغة العربية 2012، الضبيب، 2017، زاهر، 2020دراسات )رجب، 

وية الفرد الذاتية واال  جتامعية.بطرق تتوافق مع نظريات اكتساب اللغات وتعليمها؛ لتعزيز ه 

ا نظري ا للعالقة بني  وانطالق ا من ارتباط اللغة باهل وية الثقافية؛ يأيت هذا البحث ليضع أساس 

نات اهل وية الثقافية املتمثلة يف اللغة، ويستنتج  الثقافة واهل وية، من خالل مناقشة أحد مكو 

وية، وأثر تعل م اللغة العربية يف العالقة بني اللغة العربية واهل وية؛ وصوال  إىل مفهوم اهل وية اللغ

 امتالكها.

 أسئلة البحث:

 يسعى البحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما العالقة بني اللغة العربية واهل وية؟ .1

 ما مفهوم اهل وية اللغوية؟ .2

لم اللغة العربية يف امتالك اهل وية اللغوية؟ .3  ما أثر تع 

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

                                                 
 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عامن.، باحثة دكتوراة 1

امن بسلطنة الدولة جملس قابوس، عضو السلطان جامعة-الرتبية بكلية والتدريس املناهج بقسم مشاركة أستاذة 2  يف دكتوراة، ع 

امن سلطنة بأسرتاليا،ممثلة كوينزالند جنوب جامعة من والتدريس املناهج، الرتبية  أقيم الذي املبدعة العربية متكني املرأة مؤمتر يف ع 

 اجلامعة مستوى عىل جلان عدة يف وعضو العديد من اجلوائز، رئيسة  عىل والشباب، حاصلة التعليم بقضايا موريتانيا، مهتمة يف

 العايل التعليم مؤسسات وبعض للمدارس التعليم جمال يف التدريبية والورش املحارضات من للمئات ، مقدمة.الوطني واملستوى
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 بيان العالقة بني اللغة العربية واهلُوية؟بيان العالقة بني اللغة العربية واهلُوية؟ .1

 استنتاج مفهوم اهلُوية اللغوية.استنتاج مفهوم اهلُوية اللغوية. .2

 ..حتليل أثر تعّلم اللغة العربية يف امتالك اهلُوية اللغويةحتليل أثر تعّلم اللغة العربية يف امتالك اهلُوية اللغوية .3

 ة البحث:أمهي

 يكتسب البحث أمهيته من اجلوانب اآلتية:يكتسب البحث أمهيته من اجلوانب اآلتية:

 .يوّجه اهتامم الباحثني بالبحث يف نظريات اهلُوية، وأنواعها.يوّجه اهتامم الباحثني بالبحث يف نظريات اهلُوية، وأنواعها 

 يقّدم البحث إطارا نظريا علميا يف موضوع اللغة وتعّلمها، وربطه باهلُوية اللغويةيقّدم البحث إطارا نظريا علميا يف موضوع اللغة وتعّلمها، وربطه باهلُوية اللغوية.. 

 منهج البحث:

  ا نظريا يف حتليل العالقة بني يستخدم البحث املنهج الوصفي التحلييل، ويؤسس إطار 

 اللغة العربية وتعل مها، وامتالك اهل وية اللغوية.

 .اهل وية الثقافية، اللغة العربية، تعل م اللغة العربية، اهل وية اللغويةالكلامت املفتاحية: 

Arabic language and identity 

 

Tahiya Mohammed Saud Al-Toobi   Dr. Rayya Salim Al- Manthari 

 

Abstract: 

The current research aims to analyze the relationship between Arabic 

language and identity and lays the theoretical basis for the relationship 

between culture and identity, by discussing one of the components of 

cultural identity represented in language, deducing the relationship between 

Arabic language and identity as well as deducing the concept of linguistic 

identity, and clarifying the impact of learning Arabic on linguistic identity. 

The research used the descriptive analytical method by searching in the 

theoretical literature and previous studies. The results of the research showed 

a relationship between language and identity possession as shown by the 

literature. 

Based on a review of previous studies, the deep relationship between 

language learning and identity becomes clear. Because language is the 

expression of social identity, and social identity determines the individual's 

perceptions of themselves and those around them, then, when practicing and 

using language; the culture associated with that language is shared, and this 

can be applied to language learning. When a person learns a new language, 

he is immersed in the culture of that language. Thus, it acquires a new 

linguistic identity. 

Keywords: Cultural identity, Arabic language, learning Arabic, linguistic identity 



 

 

 محور التاريخ



 

 

 1571 -1564الاحتالل الاسباني للفلبين 
 

1اهلام حممود اجلادرأ.د.  

 مقدمة:

البداية الفعلية لالحتالل اإلسباين للفلبني متمثلة بحملة ميجل لوبيز دي  1564يعد عام 

وصل  1565املكسيك لويس دي فيالسكو، ويف بداية عام ليجازيب اىل الفلبني بأمر من ملك 

أسطوله اىل سواحل الفلبني وعقد مع أمراء حكام اجلزر اتفاقية صداقة، واختار جزيرة سيبو 

 .1571منطلقا الحتالل الفلبني وقد تم بالفعل احتالل العاصمة مانيال يف عام 

 مشكلة البحث:

 جمتمع إسالمي اىل جمتمع مسيحي. تتمحور يف كيفية حتول املجتمع الفلبيني من

 أسئلة البحث:

 هل كانت الفلبني جزء من العامل اإلسالمي ؟ -

 ما هي املخططات اإلسبانية الحتالل الفلبني؟ وماهي النتائج؟  -

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

توضيح الوسائل واألساليب التي اعتمدهتا القوات االسبانية لتثبيت سيطرهتا عىل الفلبني 

 .ودور الشعب الفلبيني بكل أطيافه ملواجهة خطر االحتالل

 أمهية البحث:

تعرضت الدول االسالمية يف جنوب رشق أسيا ومنها الفلبني حلمالت تشويه صورة اإلسالم 

 خالل مدة البحث للحد من انتشاره بني األمم التي ال تدين باإلسالم واستغالل خرياته.

 منهج البحث:

 والوقائع.  اعتمد البحث عىل املنهج العلمي التارخيي التحلييل املحايد يف عرض األحداث

 الفلبني ، اسبانيا ، ميجل دي ليجازيب، االحتالل ، مانيال .  الكلامت املفتاحية:

 

 

                                                 
بني  رئيس حترير جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية، رئيس قسم التاريخ للمدة ما جامعة الكوفة / كلية الرتبية للبنات 1

ابن رشد، عضو يف جلنة الرتقيات العلمية يف الكلية، عضو جلنة الدراسات  –م، خرجية جامعة بغداد كلية الرتبية  2011-2014

 .العليا يف الكلية، شاركت يف مؤمترات حملية ودولية وعضو يف بعض جلاهنا
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Spanish Occupation of the Philippines 

1564-1571 

Ilham Mahmoud Al-Jader 

 

Abstract: 

The year 1564 is the actual beginning of the Spanish occupation of the 

Philippines, represented by the campaign of Miguel Lopez de Legazpi to the 

Philippines by order of the King of Mexico Luis de Velasco. Conquest of 

the capital, Manila, in 1571. 

Because of its richness in gold and the fertility of its land, he sent a letter to 

the King of Spain, Philip II, demanding that he be allowed to occupy the 

island and seize their property, and asked him to send more men and 

weapons and allow him to practice the slave trade. After obtaining the 

approval of the Spanish king, Legazpi entered several battles with the people 

of the island that ended with the withdrawal of the inhabitants of Cebu to the 

inner valleys, and thus Legazpi succeeded in making plans for the Spanish 

colony. The year 1570 witnessed the beginning of the confrontation between 

the Spanish forces and the people of the island of Luzon, and he made 

Manila the capital of the new colony. After a confrontation between the two 

parties, the governor of Manila was forced to withdraw, allowing the 

Spanish forces to enter the city in 1571. 

Keywords: Philippines, Spain, Miguel de Legazpi, occupation, Manila. 
 



 

 

 التوجهات الحديثة في الدراسات التاريخية واستخداماتها 

 الاجتماعية والتربوية

1 خري الدين يوسف شرتةأ.د.  

 

 مقدمة:

تراجع يواجه البحث التارخيي، كغريه من العلوم اإلنسانية، أزمة لعل من أهم مظاهرها 

ا يف الفكر  االهتامم هبذه االختصاصات يف اسرتاتيجيات البحث العلمي وهو ما عكس تراجع 

النقدي والذي ال يمكن أن تغطيه أي فتوحات يف جمال العلوم الصحيحة مهام كانت قيمتها، 

ذلك أن هذه العلوم اإلنسانية ويف مقدمتها التاريخ إنام تعنى باإلنسان ككائن مفكر وباملجتمع 

 يف عمق انتامئه وتوجهات مستقبله.

 مشكلة البحث:

التاريخ له دور مميز يف البناء االجتامعي والرتبوي للمجتمعات، وي عد أحد العوامل األساسية 

مادة تساهم يف  دقومات األساسية للشعوب، كام يعيف إغناء الرتاث احلضاري، وتدعيم امل

معلوم فالتاريخ ليس اختصاصا  حمايدا  كام حياول تدعيم وحدهتا وجتنيدها ملهام البناء، وكام هو 

إهيامنا دعاة املدرسة الغربية واملتأثرين هبا، بل هو مادة هادفة، وهلذا السبب بالذات يتحتم 

 علينا توظيفه يف حتقيق عدة أهداف، ومنها األهداف االجتامعية والرتبوية.

اءها للحادثة التارخيية إىل خارج  وبناء عىل ما سبق جيب أن تتجه الدراسات التارخيية يف بن

التقاليد البحثية املعهودة التي تغلب عىل املؤرخني وعدم التشبث باملناهج القديمة، 

والتقليدية، رغبة يف التجديد، فالبد عىل البحث التارخيي اجلاد أن يسعى إلجياد العالقات بني 

صادر التقليدية للاميض )الكتاب نامذج وختصصات كثرية ت عني عىل كتابة التاريخ إىل جانب امل

 والوثيقة واملخطوطة(.

وبذلك يصبح التاريخ ليس تلك املادة اجلامدة واألرقام الكثرية التي يتهرب منها تالميذنا يف 

الثانويات وال ي قبل عليها طالبنا يف اجلامعة، وال ذلك االختصاص اهلاميش الذي ال يصلح 

وين شخصية اإلنسان يف خمتلف مستوياته التعليمية إال للتسلية. وإنام يصبح املنطلق لتك

 واألساس الذي يقوم عليه التوجيه الثقايف والرتبوي والفكري للمواطن.

 

                                                 
 أستاذ التاريخ احلديث واملعارص، قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية، جامعة الشارقة. 1
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 أسئلة البحث:

 واقع البحث التارخيي اجلديد يف الفضاء القطري؟ ما 

 ما مكانة التاريخ والعلوم اإلجتامعية والرتبوية يف اسرتاتيجيات البحث العلمي؟

دور العلوم االجتامعية والرتبوية يف توجهات الدراسات التارخيية اهلادفة لتحقيق التنمية  ما

 الفكرية للمجتمع املعارص؟

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

 التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 يف جتربة املدرسة التارخيية احلديثة بكل أجياهلا لتثبت أن الوثيقة  حماولة البحث

التارخيية التي حياول املؤرخ الوصول من خالهلا إىل فهم واستيعاب ما تم بالفعل يف املايض؛ 

 غري كافية إلدراك املايض كام كان أو لنقل عىل األقل كام نتوهم أنه كان، 

 ية باإلستناد إىل جماالت علمية أخرى ومنها إعادة بناء األحداث والوقائع التارخي

 العلوم االجتامعية والرتبوية من أجل بناء خطاب تارخيي أقرب للحقيقة.

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف حماولة إبراز مكانة التاريخ والعلوم اإلجتامعية والرتبوية يف 

هائية للخطاب التارخيي اسرتاتيجيات البحث العلمي، وكيف يمكن أن تستفيد الصياغة الن

 من املعطيات والبيانات التارخيية التي متنحها الدراسات واملناهج  اإلجتامعية والرتبوية.

 منهج البحث:

بالنظر إىل موضوع الدراسة تم توظيف أكثر من منهج بحثي ضمن اإلطار العام ملناهج 

لتارخيية املتعلقة بالدراسة، البحث التارخيية، منها املنهج التارخيي الرسدي لرسد املعلومات ا

واملنهج الوصفي لعرض ووصف احلوادث يف سياقاهتا التارخيية، أما املنهج االستداليل فتمت 

 .االستفادة منه إلثبات ما كان وراء الدراسة من دوافع وإشكاليات

 

 .اسرتاتيجيات البحث العلمي ،املناهج التارخيية، البحث التارخيي ، جتامعيةالعلوم اإل، التاريخالكلامت املفتاحية: 
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Recent Trends in Historical Studies and their Social and Educational 

Uses 

 
Khireddine Youssef Chatra 

Abstract 

Like other human sciences, historical research is facing a crisis, perhaps it 

may be one of the most important manifestations is the decline of interest 

in these disciplines in the strategies of scientific research. It reflected a 

decline in critical thought, which could not be covered by any advances in 

the field of correct sciences, whatever their value, because these human 

sciences, foremost of which is history, are concerned with man as a 

thinking being and with society in the depth of his belonging and the 

directions of his future. Looking at the subject of the study, more than one 

research method was employed within the general framework of historical 

research methods, including the narrative historical method to list the 

historical information related to the study. Descriptive approach was also 

used to present and describe the incidents in their historical contexts. As 

for the inductive approach, it was used to prove the motives and problems 

behind the study 

Keywords: history - social and educational sciences - historical research - 

historical methods, strategies of scientific research   

 
 



 

 

 كفاح املهاجرين الليبيين في مصر

 1923-1943 
1هادي جبار حسون أ.م.د.  

 

 مة:مقد

مارست إيطاليـا خــالل احتالهلـا لليبيا أبشع األساليب يف القتل والتنكيل وقي اضطهاد 

الشعب الليبي ونفيه خارج البالد ، وقد استقرت غالبية اهلجرات يف مرص بدواعي القرابة أو 

الصالت االجتامعية ؛ التي كانت تربط الشعبني الليبي واملرصي ، وقد شكل املهاجرون 

ي مصـر نـواة  للمقاومة السلمية التي تبنتهـا جمموعة  من القادة والسياسيني الليبيـون فـ

سوا الدعامة األساسية للحركة الوطنية الليبية ، ويمكن تقسيم مرحلة  واملثقفني الذين أس 

ي ة  ؛  1٩٣٩ – 1٩٢٣من  أوالمها:اهلجرة عىل مرحلتني نضاليتني ، ضدهم ؛   
، وكانت ِس 

: فكانت من املرحلة األخرىارستها السلطات اإليطالية يف مرص ، أم ا نتيجة  للضغوط التي م

، وتعد  هذه املرحلة علنية ؛ إذ شكلت فيها مجعيات علنية نظمتها احلركة 1٩4٣ – ۱۹٣٩

 الوطنية استعدادا ملواجهة االيطاليني وحترير بالدهم . 

 مشكلة البحث: 

ص مشكلة البحث يف     والثقايف  للمهاجرين الليبيني فـي مصـر ،  تبيان النشاط السياس  تتلخ 

األسلوب السلمي  بوساطة املنشورات الثقافية واألدبية التي  أوهلام:والذي كان بأ سلوبيني: 

ي  وأسامء  مستعارة  ،   
: واآلخرفضـحت ممارسات السلطات اإليطالية يف ليبيا ؛ بأ سلوب  ِس 

 سياسية  وعبقرية  وثقافية  علني ة  ، وهتيئة الشعب أ سلوب املواجهات العلنية ؛ بتشكيل تنظيامت  

 الليبي  للمشاركة قي احلرب ضد االيطاليني .

 أسئلة البحث

ص البحث لإلجابة عىل العديد من األسئلة ، وهي عىل النهج اآليت :       ص   خ 

ن املهاجرون الليبيـون فـي مـصـر من فـضـح فـضـائع اإليطاليون يف ليبيا 1 .كيف متك 

 ونشـرها.؟ .

. هل كان لوحدة الصف الليبي أي  أثر  يف دعم الكفاح الوطني ومواصلته ؛ يف سبيل وحدة ٢

 بالدهم؟ .

                                                 
 جامعة سامراء . -كلية اآلداب -تدرييس  يف قسم التاريخ  1

. 
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 . هل كان للقيادات الليبية املهاجرة اتصاالت بالشخصيات واهليئات العربية والعاملية ؟.٣

 اإليطاليني والربيطانيني ؟ .. ماذا أفاد املهاجرون الليبيون من استياء العالقات الدولية بني 4

 أهداف البحث:

هيدف بحثنا هذا إىل تقديم وصف  حتلييل  لتجربة املهاجرين الليبيني يف مرص ، بوساطة     

 املحاور اآلتية :

دراسة الوسائل واألساليب التي اتبعها املهاجرون ملواصلة النضال بالضد من  .1

.أساليب السلطات اإليطالية وممارساهتا   الالإنسانية بحق الشعب الليبي 

قات والضغوطات التي أد ت إىل تعطيل عملية العمل الواحد .2  تبيان أبرز املعو 

 للمهاجرين الليبني يف مرص . 

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف اط الع القارئ الكريم عىل إرصار الشعب الليبي عىل مواصلة جهاده   

من الضغوط الكبرية التي مارستها السلطات اإليطالية يف سبيل قضية بالدهم عىل الرغم 

 والربيطانية للحد من نشاط احلركة الوطنية اللبية يف مرص .

 منهج البحث:

 .  اعتمد بحثنا هذا: منهج الرسد التأرخيي  ؛  وفق منهج  وصفي  حتلييل 

 

 املقاومة . -ت اهلجرا -الشعب الليبي -إيطاليا  -املهاجرين الليبينيالكلامت املفتاحية: 
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The Struggle of Libyan Immigrants in Egypt 

 1923-1943 

Dr. Hadi Jabbar Hassoon 

 Abstract  

During its occupation of Libya, Italy practiced the ugliest methods of killing, 

forming and persecuting the Libyan people abroad. The Libyan immigrants 

in Egypt formed the nucleus of the peaceful resistance adopted by a group 

of leaders, politicians and intellectuals who established the mainstay of the 

Libyan national movement. The second was from 1939 - 1943, and this stage 

is considered public if public associations were formed, organized by the 

national movement, in preparation for confronting the Italians and liberating 

their country. 

The research problem is embodied in the statement of the political and 

cultural activity of Libyan immigrants in Egypt, which was embodied in two 

ways: 

The first includes the peaceful method through cultural and literary 

publications that expose the practices of the Italian authorities in Libya in a 

secret manner and under pseudonyms. 

Second includes the method of public confrontations by forming public 

political, genius and cultural organizations and preparing the Libyan people 

to participate in the war against the Italians. 

 

Keywords: Libyan; immigrants; political activity; World War; Italy 

occupying. 

 



 

فرتة يف عامن يف االجتامعية احلياة  

اليعاربة   

 

1د.يوسف بن سعيد الكاسبيأ.م.  

 مقدمة:

امن تاريخ   يشهـد  هلا التاريخ،  وحضارة   مل، قوة  يبعث  يف النفس األ األزل، واسم   ذعرف من ع 

بام مرت ببعض الفرتات العصيبة واتسمت بالضعف واهلوان  ا ر  ، ذاهتا ترجع إىل القـوةإال أّن 

من حقب التاريخ وهي فرتة حكم  نتحدث عن حياة سكان أهلها يف حقبة  ففي هذا البحث س

 تعايشـهم صور أبرزو االجتامعية، حياهتم عن نتحدثوس (م1741 – 1624دولة اليعاربة  )

 "ا  بحثن عنوان يكونوس ذلك، سببت التـي واملتغريات ،االجتامعي وتشكيلهم احلياة هذه يف

 ."احلياة االجتامعية يف دولة اليعاربة

 مشكلة البحث:

فيام  باألخصل لنا املعرفة والرشارة لفهم الواقع املعيش يشك   ألن ه ؛نحـن من حمبي التاريخ-1

 خذ منه العرب.  ؤيدرس وي ن  أو أوىل يتعلق بتارخينا الع امين فه

وماهي  ،وكيف كانوا يعيشون احلياة ويتعاملون معها ،الرغبة يف معرفة حال أهلنا السابقني-2

 أبرز األنشطة االجتامعية التي يقومون هبا.

 أسئلة البحث:

 اإلشكالية العامة هلذا البحث هي: 

 ؟                     يف عهد حكم الدولة اليعربية عيةكيف كان حال املجتمع الع امين أو احلياة االجتام

 ها، وهي: ناألسئلة التي سنحاول اإلجابة ع ويندرج حتتها جمموعة من    

 كيف كان حكم وأئمة اليعاربة؟-1

 ما مفهوم احلياة االجتامعية؟-2

 ما أبرز مالمح احلياة االجتامعية يف دولة اليعاربة؟-3

 االجتامعية بضعف دولة اليعاربة؟كيف تأثرت احلياة -4

 أهداف البحث:

فيام يتعلق  خصباألملزيد من الدراسني والباحثني حوهلا،  اىلإحضارتنا الع امنية حتتاج -1

 فرتاهتم املختلفة.و ،وحياهتم ،بأحوال الناس الع امنيني

ا من الباحثني واملهتمني اأن الرتكيز عىل احلياة االجتامعية مل يلق -2  بالتاريخ.هتامم 

                                                 
ساعد.1 تاذ م وم كلية – الرشقيةجامعة يف  أس سانية العل  .سلطنة عامن -اإلن
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 مع بداية حكم اليعاربة، وتأثرياته مستمرة وباقية إىل اآلن. أالتاريخ الع امين احلديث بد-3

 أمهية البحث:

ومل يسلط الضوء  مهم   ألنه جانب   ؛يخوضوا يف هذا اجلانبلنحاول أن نثري مهم الباحثني -1

 عليه من قبل.

 دولته يف شتى النواحي.تشجيع القارئ عىل استكشاف كل ما هو متعلق بتاريخ -2

 منهج البحث:

قام هذا البحث كذلك عىل املنهج االستقرائي التحلييل وقد حاولت فيه استقراء اجلوانب 

 خر. آىلإ املتعلقة باحلياة االجتامعية يف فرتة حكم اليعاربة متتبعا هلا ومعلقا عليها من حني  

 

امن– اإلمامة – اليعاربة -دولة -االجتامعية -احلياة: الكلامت املفتاحية  .ع 

 

 

Social Life in the State of Yaaribi 

 

Yusuf bin Said bin Najim Al Kasbi 

 

 

Abstract: 

This research aims to define the reality of social life in the State of Al-

Yaaribi. It came in three main sections, which dealt with the beginning of 

the rule of the Yaaribi state, and Imam Nasir bin Mushed al-Yaaribi 

assuming the imamate in 1624 AD. Formation and highlighting its 

characteristics and features. The research also shows the reasons behind the 

Yaaribi state’ weakness, and the impact of its weakness on social life. We 

were motivated to complete this research with a keen enthusiasm to know 

the details of the history of Oman under the rule of the Yaaribi, and to 

identify it unknown aspects, especially socially, which prompted us to 

investigate the sources and references that serve the study in this aspen. 

Keywords: social -life – Yaaribi- state - Imamate - Oman. 

 



 

 

 الوسطى امريكا دول  في الامريكية الاستثمارات

(1899-1954) 
ً– املتحدة الفاكهة شركة

ً
ًانموذجا

 

1املؤمن عبد طايس برشى.د.م.أ  

 مقدمة:

ضعاف الدول وذلك من نتائج إو أ يف تقوية ا حاسم  عوملة التكتالت االقتصادية  دور   ؤديت

رشكة الفاكهة املتحدة األمريكية عملت يف جمال تصدير الفاكهة، املوز بشكل وافرازات 

أسايس، املزروعة يف مزارع أمريكا الوسطى وتصدر إىل الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا 

ريكا وسامهت الرشكة بشكل كبري يف تدخل االمريكي يف شؤون دول ام 1899منذ عام 

الوسطى. ومع تعاظم مركزها أصبح للرشكة نفوذ عىل حكومات تلك دول، وحامية 

للمصالح األمريكية يف املنطقة يف عهد ازدهار الرشكة خالل النصف االول من القرن 

 العرشين. 

 مشكلة البحث:

تتمحور الدراسة حول كيف استطاعت الواليات املتحدة االمريكية أن تكون ذات قوة ونفوذ 

منطقة أمريكا الوسطى وعرب الرشكات االمريكية، وال بد من اسباب داخلية بمنطقة امريكا يف 

الوسطى اىل جانب الدعم احلكومي للواليات املتحدة االمريكية يف محاية االستثمرات 

االمريكية، ويف نجاح الرشكات االمريكية حتقيق قفزات يف صالح عوائد االستثمر عىل 

 وسطى.حساب شعوب امريكا ال

 أسئلة البحث:

 أهم االسئلة التي يثريها البحث وتتم معاجلتها يف البحث:

 ما هي وسائل االستثمر االمريكي؟.1

. كيف استخدم االجتار بالفاكهة كوسيلة للتغلغل االقتصادي والسيايس والعسكري 2

 االمريكي؟

ة واالستثمرات . مدى تأثري النشاط الصناعي وتطور وسائل النقل عىل توسع هذه التجار3

 والرشكات االمريكية.

                                                 
 االطاريح من العديد ومناقشة املؤمترات، العديد من يف واملشاركة البحوث املنشورة، لدي العديد من املستنرصية، اجلامعة يف استاذة 1

 .البحوث من عدد وتقييم اجلامعية، والرسائل
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 . كيف سوق ذلك يف خدمة قوة واملصالح االمريكية.4

 أهداف البحث:

 بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف:

ق ان السياسات القائمة عىل االعتمد عىل القوى االجنبية سياسيا  أو اقتصاديا  أو عسكريا ، ووف

الرشوط االجنبية، ترض باملصلحة العامة، وال حتقق سوى الوجود واهليمنة االستعمرية التي 

تستخدم جمال االستثمر كوسيلة ملد أذرعها سياسيا  واقتصاديا  وحتت مربر محاية مصاحلها 

 االسرتاتيجية واالقتصادية عىل حساب الشعوب األخرى.

 أمهية البحث:

االقتصاد يف بناء وازدهار الدول، كم يعد وسيلة يف التوسع  تكمن أمهية البحث يف أمهية

االستعمري. توضيح امهية البحث يف احلقل املعني باالقتصاد السيايس وأثره عىل السياسة 

االمريكية وفق النظريات والتقلبات السياسية وما تفرضه كل مرحلة من هنج تتبعه الواليات 

 ها. املتحدة االمريكية للوصول اىل اهداف

 منهج البحث:

اعتمد البحث املنهج الوصفي والتحلييل يف توضيح طبيعة املجتمع يف امريكا الوسطى، 

ومدى استغالل الواليات املتحدة االمريكية رشكاهتا للتغلغل والتدخل يف شؤون املنطقة 

واالستفادة من الوضع السيايس املرتبك والبنيان االجتمعي املختل هناك بم حيقق مكاسب 

 اقتصادية واسرتاتيجية حتمي النفوذ االمريكي يف كل امريكا الالتينية. 

 

: االستثمرات االمريكية، رشكة الفاكهة املتحدة، التدخل االمريكي، امريكا الكلمت املفتاحية

 الوسطى، رشكات املوز
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The American Investments in Central America Countries   

(1899- 1954) 

The Fruit United Company (a model) 
 

Bushra Tais Abdulmoamen 

 

Abstract 

America's The Fruit United Company has worked in the trade of fruits 

(mainly bananas) grown on Central American farms and exported to the 

United States of America and Europe since 1899. The company contributed 

greatly to the American intervention in the affairs of Central American 

countries, and with the growing position of the company, the company 

gained influence over the governments of those countries, and a protector of 

American interests in the region during the boom of the company during the 

first half of the twentieth century, and through the control of areas and 

networks of transportation in Central America and the Caribbean coast. And 

that it competed with Standard Company to control the international banana 

trade, and this gave an incentive to strengthen its influence  in the region, 

and the company's activity in Honduras was more effective than its presence 

in Costa Rica and Guatemala due to political fluctuations, and the nature of 

society compared to Costa Rica, which was considered somewhat more 

flexible and democratic Followed by Guatemala, and too, due to an 

American intervention in Central American countries to preserve the 

privileges and interests of the company and the economic and security 

interests of the United States of America, which considered the Central 

American and Caribbean region a strategic and security extension. However, 

the company was subjected to internal fluctuations as well as the change of 

the American policy strategy according to the requirements of the stage, and 

what the international situations imposed after the Second World War of 

policies different from the previous stage affected the American 

government’s support for the company’s position in Central America and 

the matter emerged significantly in the fifties of the twentieth century. 

 

KeyWords: The America Investments- The Fruit United Company- Central 

America- The American intervention- Bananas Companies  



 

 
 منشآت الرعاية الصحية يف مرص اململوكية

 
 

 1د. عبري عنايت سعيد أ.م.

 مقدمة:

فر مؤسسات تعمل عىل حتقيق ذلك انال االهتامم بالسالمة العامة وصحة البدن تواجد وتو

كام اشتهرت يف العرص اململوكي والتي حرصت الدولة  )البيامرستانات (اهلدف وامهها املشايف 

الدراسة ) اهم  هذهدامتها كنوع من واجباهتا وهو ما سنستعرضه من إعىل توفريها وجتهيزها و

 البيامرستانات ملرص اململوكية (. 

  مشكلة البحث:

موارد  ال  عنفضا وكوادر ومستلزمات علمية تتطلب جهود  -ت طبية آاقامة هكذا منش

 وما هي اجراءاهتا . ؟مرفكيف عاجلت دولة املامليك األ .دامتها واستمرارهاإل

 أسئلة البحث:

 : يثري البحث جمموعة من االسئلة أمهها 

 ؟هل نجحت الدولة يف توفري الرعاية الطبية الالزمة لرعاياها

 ؟كيف متت عملية التمويل 

 ؟هل كانت اخلدمات جمانية 

 ؟ما اهلدف من اقامتها 

 أهداف البحث:

العرص اململوكي وختطيطها يف ت الطبية املقامة آاستعراض اهم املنشهيدف البحث اىل 

 ها .يلإوانواعها ، ومدى اهتامم احلكام بتشييدها لتوفري الرعاية الطبية للمحتاجني 

  امهية البحث :

نجازات املامليك وجهودهم  يف اجلانب الصحي تقديم صورة إل تكمن امهية البحث يف

 العالجي . 

 منهج البحث: 

دونته  اعتمدنا اسلوب البحث العلمي القائم عىل التحليل واالستنتاج باالعتامد عىل ما

املصادر واملراجع التارخيية الستعراض املعلومات واالحداث ومقارنتها  للخروج 

                                                 
طاريح العلمية  وعضوة باكثر من جلنة مناقشة علمية ،  لدي م ،  مرشفة عىل جمموعة من الرسائل واأل 2003جامعة االنبار منذ عام يف تدريسية  1

علمي مشاركات باكثر من مؤمتر حميل ودويل  وعضوة دائمة يف اللجنة العلمية ملؤسسة سكوالر للدراسات والبحوث ، ولدي اكثر من بحث 

 منشور يف املجالت املحلية والعربية
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مقدمة وخامتة وجريدة بأهم املصادر  فضال  عنية بمعلومات معرفية موثقة باملصادر التارخي

 لبحث .يف اة لمعاملست

  الصحة ، املارستان ، املامليك ، العالج ، االطباء . الكلامت املفتاحية: 

The Health Care Facilities in the Egyptian Mamelukes 

 

                                 Dr. Abeer Enayet Saeed   
Abstract                                      

 
 The research paper shed lights on the attention that has been paid to public 

safety and body health by the presence and availability of institutions 

working to achieve this goal, the most important of which are hospitals 

(bimaristan) as they were famous in the Mameluke era, which is the most 

important bimaristans of Mameluke in Egypt). 

 

Keywords:  health. Mameluke, marestan, Hospital, Egypt.                       

 



 

 
 مرامي مظاهر التجديد في بناء هرم 

 امللك تهارقا
1د. األمني عثامن شعيبأ.م.  

 مقدمة:

 السودان حكمت التي والعرشين اخلامسة األرسة ملوك أحد –يعد هرم امللك الكويش هتارقا 

 من اإلطالق عىل أكربها فهو قاطبة، كوش بالد يف اجلنائزية الدينية األبنية أعظم من – ومرص

 احلجم حيث من األخرى املدافن بقية عن دفنه غرف ختطيط يف ومتفرد املساحة، حيث

 .والشكل

 مشكلة البحث:

تنبع مشكلة البحث يف اختيار امللك هتارقا جلبانة نوري كمقر أديب له وملن بعده من امللوك 

 الكرو التي دفن فيها أسالفه.تاركا  جبانة 

 أسئلة البحث:

 جتيب هذه الورقة عن األسئلة التالية:

 .ملاذا اختار امللك هتارقا جبانة نوري لتكون مقرا  أبديا  له؟1

 .(B 500. مغزى حجم هرمه وارتباطه الوثيق باملعبد املركزي بجبل الربكل )2

 يث احلجم والشكل وتفسرياهتا.. طرز املعامر يف البناء التحتي )غرف الدفن( من ح3

 أهداف البحث:

م تشكلت جمموعة من الغايات واألهداف التي يمكن أن تسهم يف تشييد امللك  بناء  عىل ما تقد 

 لرتميمه إضافة ومرص السودان يف التعبدية الدينية املباين من العديد – كوش عظيم –هتارقا 

 .للسقوط آيال   كان ملا

 أمهية البحث:

أمهية البحث يف أهنا تلقي الضوء عىل فرتة حكم امللك هتارقا، السيام حول دراسة مدفنه تتضح 

 .(Nu. 1الكائن بجبانة نوري الكوشية امللكية املعروف باسم )

 منهج البحث:

ولتحقيق ذلك والوصول إىل النتائج اتبع الباحث املنهج التارخيي واملنهج الوصفي ملعرفة 

 هتارقا ومقارنته مع من سبقه ومن أتى بعده من امللوك. ذلك التطور يف مدفن امللك

 

                                                 
 التاريخ القديم املساعد بجامة دنقال كلية اآلداب والدراسات اإلنسانية.د. األمني عثامن شعيب، أستاذ  (1)
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 امللك هتارقا -نوري -جبانة -الكوشية -امللكية-املدافن الكلامت املفتاحية:

Goals and manifestations of renewal in the construction of the 

pyramid of King Taharqa 

 

Dr. Alamin Osman Shuieb 

 

Abstract: 

The pyramid of the Kushite King Taharqa - one of the kings of the twenty-

fifth dynasty that ruled Sudan and Egypt - is one of the greatest religious 

funerary buildings in the country of Kush as a whole. 

Based on the foregoing, a set of goals and objectives were formed that could 

contribute to the construction of King Taharqa - the great Kush - of many 

religious devotional buildings in Sudan and Egypt, in addition to his 

restoration of what was about to fall. The research sheds light on the period 

of the reign of King Taharqa, especially on the study of his tomb located in 

the Kush royal cemetery of Nuri, known as (Nu. 1). 

To achieve this and reach the results, the researcher followed the historical 

and descriptive method to find out that development in the tomb of King 

Taharqa and compare it with those who preceded him and those who came 

after. 

Keywords: Royal -cemetery of Kush- Cemetery of Nuri, King Taharqa 

 
 



 

 العفو والتسامح في فكر أهل البيت

 

1).م.د. حممد خضري عباس اجليالويأ ) 

 مقدمة:

من حماوالت  مة اإلسالمية من التصدع واالهنيار واحلد  كيان األ ومحواهل البيت الذين أحفظ 

قوام بالوحدة التي دعوا إليها، وفهموا حقيقة اإلسالم لألعداء اإلسالم أالتخريب من 

العفو والتسامح   موضوعويعد  . والتعايش السلمي مع اآلخرين ،والتسامح ،األخرى بالعفو

 بعادها الفكرية والتطبيقية.أالقيمة والواسعة واملهمة يف  اتعوئمة أهل البيت من املوضأعند 

 مشكلة البحث:

دياهنم أيف حياة الناس بمختلف  مهية  من أهناك مشكلة جيب معاجلتها يف الوقت الراهن ملا هلا 

مر  أالعفو والتسامح اهبهم ودوهلم، وهي العفو والتسامح والتعايش السلمي فيام بينهم؛ فذوم

 خ  لك يف الدين، أو نظري  لك يف اخل ل ق. أمع اجلميع، سواء  مع م ن هو  مطلوب  

 بحث:أسئلة ال

ل)إذا كان اهلل   ، أفال أنا ضعفاء ولسنا بمعصومني عن اخلطن  ا ويساحمنا؛ أليعفو  عن   (عز  وج 

جل  )خالق اهلل أن  نتخلق بأال جيدر بنا أساء  إلينا؟ أ ن  ن  نتعامل  هكذا مع م  أجيب  علينا  ز  و   (ع 

ن  نعيش السالم الداخيل ونتنزه عن األحقاد أا  ليس رائع  أورسوله الكريم وأئمة أهل البيت؟ 

ن  نسعى لرفع شعار  العفو والتسامح ليسود احلب والوئام وختتفي أروع أوالضغائن؟ فام 

 .واآلالم ،واألضغان ،املشاكل

 أهداف البحث:

يف أبعادها  ومهمة   واسعة   بعاد  أو ن  العفو والتسامح عند ائمة أهل البيت ذات قيم  أبيان 

ن األخالق م أال يتجز املساواة والعفو والتسامح مع الناس جزء   أالفكرية والتطبيقية، فمبد

والسياسية ويف كل جماالت نظم احلياة العامة  ،واالقتصادية ،املطلوبة يف العالقات االجتامعية

 طروحاهتم وتطبيقاهتم.أالتي قد ملسناها يف سالمية املكونة للحضارة اإل

 ة البحث:أمهي

ن  أهل البيت يدعون ويشجعون وحيثون عىل ثقافة العفو أهتدف هذه الدراسة إىل بيان 

احلوار والعفو والتسامح يف فكر األئمة، ال فوالتسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين. 

ه  من لغة هيدف اىل تسقيط اآلخر فهو هيدف اىل حتقيق العدالة ونبذ مبدأ الفوقية والتكاره؛ ألن  

ثقافة العفو والتسامح توحد هوية االنتامء مع احلفاظ عىل االنتامءات املذهبية و احلمقى.

                                                 
شارك يف العديد  العراق، لديه العديد من البحوث املنشورة يف املجالت املحلية والعربية، -ستاذ مساعد من جامعة الكوفةأ ((1

 من املؤمترات والندوات.
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اخرى، وجعل االنتامء للوطن يعلو عىل االنتامءات األخرى. األ  نسان  إ مفهوم   فضال  عن أهن 

  .وسالم   ة  لفأيعيشوا يف لالبرش  (تبارك وتعاىل)به اهلل  خص  

 هج البحث:نم

سبقونا،  م ن  نستفيد من جتارب  ن  أنا يف هذا الوقت جيب ن  البحث تارخيية؛ ألكانت منهجية 

تطبيقها يف حياتنا العملية مع  األحداث التي مر  هبا النبي وأهل بيته الكرام ومن ثم   خصباألو

 خرين. اآل

 

كر -التسامح  -العفو الكلامت املفتاحية:   مذاهب –هل البيت أ -الف 
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The Forgiveness and Tolerance in The Prophet  

Mohammed's family Consideration 

 

Dr: Mohammed khudhair Abbas 

 

Abstract  

The Ahl al-Bayt, who were mentioned in the Holy Qur’an, preserved the 

entity of the Islamic nation from cracking and collapse, and curbed the 

attempts of demolishing it by the enemies of Islam with the unity that they 

called for. 

There is a problem that must be addressed at the present time because of its 

importance in the lives of people in their various religions, sects and 

countries. Forgiveness and tolerance is required by everyone, whether with 

someone who is your brother in religion, or your equal in character. 

For the imams of Ahl al-Bayt, forgiveness and tolerance are considered 

valuable, broad and important topics in their intellectual and applied 

dimensions, which we have touched in their theses and applications. This 

importance and the reasons were behind my choice of the topic of research. 

This study aims to show that Ahl al-Bayt invite, encourage and urge a culture 

of forgiveness, tolerance and peaceful coexistence with others. 

The culture of forgiveness and tolerance unifies the identity of belonging 

while preserving other sectarian affiliations, and making belonging to the 

homeland superior to other affiliations. 

The research methodology was historical; because at this time we must 

benefit from the experiences of those who preceded us, especially the events 

experienced by the Prophet and his honorable family, and then apply them 

in our practical lives with others. 

 

Keywords: Forgiveness, Tolerance, Consideration (way of thinking), 
 



 

 
 جدلية العالقة العمانية ألاموية

 هـ(60 – 40في عهد معاوية بن أبي سفيان )
 

1د. نارص بن عيل الندايبأ.م.  

 مقدمة:

واحدة ال شك أن العامل اإلسالمي منذ نشأته عىل يد الرسول صىل اهلل عليه وسلم كان حلمة 

وكانت كل الكيانات السياسية خاضعة لقيادة واحدة واستمر هذا الوضع طيلة عهد اخللفاء 

الراشدين، ولكن بعد وصول معاوية بن أيب سفيان إىل احلكم ظهرت كيانات سياسية مل ترض 

 بتلك الطريقة التي وصل إليها يف احلكم فخرجت عن إطار الدولة.

 مشكلة البحث:

 اخلالف الوارد بني املصادر العامنية ومصادر التاريخ اإلسالمي العام تكمن مشكلة البحث يف

يف كون عامن جزء من الدولة األموية يف عهد معاوية بن أيب سفيان أم ال، املصادر العامنية تنكر 

 ذلك ومصادر التاريخ اإلسالمي تشري إىل أهنا جزء من كيان الدولة األموية.

 أسئلة البحث:

ة العامنية مع روايات التاريخ اإلسالمي العام، أم هناك روايات توضح أن هل تتوافق الرواي

سلطة معاوية امتدت إىل القطر العامين، ويف حال وجود تعارض بني روايات أهل عامن 

وروايات أهل التاريخ العام، كيف يمكننا أن نحسم األمر، هل نعتمد عىل روايات العامنيني 

، أم نعتمد عىل كتب التاريخ اإلسالمي كوهنا غطت كل لكوهنم أدرى بتارخيهم من غريهم

الفرتات التارخيية واملناطق اجلغرافية التي سيطرت عليها الدولة األموية حني نشأهتا أو 

 باألحرى تلك اململكة املرتامية التي ورثها معاوية عن اخللفاء الراشدين.

 أهداف البحث:

السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته 

 -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف: 

 .األموية والدولة عامن بني العالقة نوع معرفة•

                                                 
أستاذ التاريخ املساعد بكلية، ، دكتوراه يف التاريخ اإلسالمي من جامعة موالي إسامعيل باململكة املغربية 1

إصدارات يف التاريخ متنوعة بني التحقيق  6اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الرشقية، سلطنة عامن، نرشت 

ة، عضو يف مجعية املؤرخني لدول اخلليج والدراسات التارخيية، يل العديد من البحوث واملقاالت املنشور

مؤمتر دويل وحميل يف كل من  15العريب، وعضو يف عدد من اللجان املحلية والدولية، املشاركة يف أكثر من 

 فلسطني، األردن، تونس، املغرب، ماليزيا، اإلمارات، السعودية، ليبيا وغريها.
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 .واإلسالمية املحلية الروايات يف االختالف عىل االطالع•

 .واإلسالمية املحلية الروايات بني اجلمع إمكانية تبيان•

 . سفيان أيب بن معاوية سلطة غطتها التي املناطق توضيح•

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف حسم اخلالف بني الروايات العامنية وروايات التاريخ اإلسالمي العام 

 يف وضع عامن السيايس وعالقتها بالدولة األموية يف عهد معاوية بن أيب سفيان.

 منهج البحث:

لك استخدام أدوات النقد التارخيي لسند سنعتمد عىل التحليل التارخيي للروايات، وكذ

 ونص الروايات التارخيية العامنية واإلسالمية.

 صحار عامن، الدولة األموية، معاوية بن أيب سفيان، آل اجللندى،  :الكلامت املفتاحية

 

The Discord of the Umayyad Omani Relationship 

during the Era of Muawiyah Bin Abi Sufyan (40-60 AH) 

 

DR.Nasser bin Ali bin Salim AL Nadabi 

 

Abstract: 

There is no doubt that the Islamic world since its inception at the hands of 

the Messenger, may God’s prayers and peace be upon him, was one unit and 

all political entities were under one leadership and this situation continued 

throughout the era of the Rightly-Guided Caliphs, but after Muawiyah bin 

Abi Sufyan came to power, political entities appeared that were not satisfied 

with the way he arrived To it in the ruling went out of the framework of the 

state. The problem of the research lies in the disagreement between the 

Omani sources and the sources of general Islamic history in whether or not 

Oman was part of the Umayyad state during the era of Muawiyah bin Abi 

Sufyan. The Omani sources deny this and the sources of Islamic history 

indicate that it is part of the entity of the Umayyad state. 

 

Keywords: Oman, the Umayyad dynasty, Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-

Julandi family, Sohar. 

 
 



 

 

 التاريخ والفلسفة وجدلية العالقة بينهما

1د.هاجر أبوالقاسم حممد اهلادي  

 مقدمة: 

فاملؤرخ حيتاج إىل الفلسفة ومناهجها ونظرياهتا  ،والفلسفةهنالك عالقة وثيقة بني التاريخ 

ىل فهم النشاط والتمحيص والتدقيق حيتاج إىل القدرة ع، التارخيية لدراسة األحداث واملواقف

سة أحداث راكام حيتاج الفالسفة إىل د، هذا هو حمور الدراسات الفلسفيةو، اإلنساين وتطوره

، ج ونظريات يستفيد منها املجتمعلوضع مناهاملايض واحلارض وقياسها وفق نظريات خمتلفة 

 وبذلك يكون للمؤرخ والفيلسوف منهج موحد يف طريقة إستقراء األحداث التارخيية.

  مشكلة البحث:

ونظرياهتا يف فحص االحداث  كلة البحث يف كيفية استفادة التاريخ من الفلسفةتكمن مش

 مات. لفهم طبيعة احلياة اإلنسانية ؟التارخيية، وكيف وفر التاريخ للفلسفة من معرفة ومعلو

 مقومات فلسفة التاريخ ؟ وما

 أسئلة البحث:

 مقومات فلسفة التاريخ؟  ؟ وماطبيعة هذه العلوم عالقة التاريخ بالفلسفة؟ وما ما 

 أهداف البحث:

امهية عالقة التاريخ بالفلسفة , وأمهية النظريات الفلسفية يف فحص  بيانهيدف البحث إىل   

 االحداث التارخيية ومدى إرتباط الفلسفة بالتاريخ من حيث التقييم املنهجي والعلمي .

 أمهية البحث:

تكمن امهية البحث  يف إمكانية فحص األحداث التارخيية من خالل إعامل التمحيص 

 النظريات الفلسفية للوصول إىل قوانني عامة حتكم  مسار التاريخ .والتدقيق  باستخدام 

  

                                                 
عدد من األوراق  -عدد من الكتب املنشورة   -قسم التاريخ واحلضارة -أستاذ مشارك بجامعة أم درمان األهلية كلية األداب  1

عضوية  -وعدد من األوراق املقدمة يف مؤمترات علمية.. باالضافة للخربات اإلدارية   -السودان العلمية املنشورة داخل وخارج 

 عدد من اللجان العلمية واملراكز البحثية .
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 منهج البحث:

املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج التارخيي اإلستقرائي الذي يستند عىل عرض احلقائق 

 ورسدها وحتليلها. 

فلسفة  -النظريات الفلسفية   -الفلسفة-االحداث التارخيية -: التاريخ الكلامت املفتاحية

 التاريخ

History and Philosophy and their Dialectic 

 Relationship  

 

Hager Abo elgasim Mohamed Elhadi 

Abstract  

There is a close relation between history and philosophy. The historian needs 

the philosophical methods and theories to study the historical events and 

attitudes. Scrutiny of the past events needs the ability to understand human 

activity and development which is a focus of the philosophical theories and 

studies. This paper discusses the history and philosophy relationship which 

is known as philosophy of history. 

Also, it discusses beside the concept of science of history and its importance, 

the connection of philosophy of history as a scientific method for monitoring 

the movement of history and knowledge of human experiences and verifying 

their sources. 

 

Keywords: Philosophy, history, science.  
 



 

 
 تراجم ليبية الهوية الوطنية من خالل

 

1أسامء عيل جعفرأ.م.  

 مقدمة:

رشيا ارتبببتا تبببيريا احلتحلبببي اابببديا مابببع ااقبببري ااابببيما عرشببب     بببدايي  ااقبببري ااعرشبببيا  قري ااع رش     دايي  اا ايما ع قري اا اع اا اديا م حلي ا تيريا احلت تتا  ار

عي    أحبببداه م مبببة مبببا تبببيريا     ااعبببي    تيريا     اا ما  مة  حداه م  ظ   ي ُمعظببب     ذ ذ أ اااببب ي ُمع وت   أ  كينبببت وبببت   بببأ    د  د  ا نت  كي

ااالسبببب عامر ا،تببببيل    ببببيي ابببب تيل    يي  س عامر ا، حلأثببببر كتبببب    ت حلبببب  عاكعاكاال ت    ت  ثر ك حلة  اخلير ببببة اايحليسببببحلة  ااُتاحلببببة   أ سحلة  ااُتا  اخلير ة اايحلي

ية    د االج امعحلببة  اادياحلببة  ااف ريببة    ببد  حلة  ااف ر حلة  ااديا ية سبب   ذاببك     ببار سمعببي  سحليسببحلة    ريببة أأاالج امع سحلة    ر عي  سحلي اك     ار سم س   ذ

 .. لداي م عد   ما ي احلتحلي لداي م عد   ما ي احلتحليعّد  عّد   احلة    احلة   ألجل اااضي   اافيظ عىل اهلاية اااألجل اااضي   اافيظ عىل اهلاية ااا

   

 مش لة ااتحا:مش لة ااتحا:

ما ت مبببا  ضييي ا،مشببب لة ااتحبببا   أي اهلايبببة ااا احلبببة مبببا ااقضبببييي ا،ت  ما ااق حلة  ية ااا ا حا   أي اهلا ش لة اات مة   اا ت أ تحت  مبببة   اا بببت أ بببتحت م  

حد   ر ا ط ببببي  حببببد   مد    ا  اايحليسببببحلة ااد احلببببة      اببببي ااببببي    مببببد  األاأل ر ا ط ي   اي     اي ا حلة       سحلة ااد ا نع ي  نع ببببي  اا  ا  اايحلي

 األحداه اا يرخيحلة آنعاك الحفيظ علحل ي    عض تراج  احلتحلة.األحداه اا يرخيحلة آنعاك الحفيظ علحل ي    عض تراج  احلتحلة.

 

 اسئلة ااتحا:اسئلة ااتحا:

 ثالثة أسئلة رئحلية:ثالثة أسئلة رئحلية:  ااييعى ااتحا اإلجي ة عييعى ااتحا اإلجي ة ع

 اهلاية ااا احلة؟اهلاية ااا احلة؟مي مف ام مي مف ام 

 ت مال ر ا ط ي؟ ت مال ر ا ط ي؟    حل  حل 

 س مت  حله اارتاج ؟ س مت  حله اارتاج ؟ أأمي ااد ر ااعي مي ااد ر ااعي 

 

 أهداف ااتحا:أهداف ااتحا:

حلة ُحبببد  اهلبببدف    حلبببيي   ر تلبببك اابببرتاج       بببير اهلايبببة ااا احلبببة االحلتحلبببة  حلة االحلت ية ااا ا ارتاج       ير اهلا لك ا حليي   ر ت هلدف     د  ا ُ ي     ميببب      ح  م

لا ا  انبب امئ   الببا ا  ن امئ   ا اعببىل اابب ا جده   م ريببي   ببرت  تااجببده   ما مببا رغ  رغ  عىل ا يي   رت  تاا عا ضببالع عببام ر ضالع  عي    ببرام معببي        رام م

 مجيعحلة.مجيعحلة.  مم غيييهت  سااء كينت  ر ية أ غيييهت  سااء كينت  ر ية أاا طار   وقحلق انجيماهت  اا طار   وقحلق انجيماهت  

 

 أمهحلة ااتحا:أمهحلة ااتحا:

                                                 
 .ةكلحلة اآل اب/ جيمعة مرصاتأ س يذ م ييعد/  ي  اا يريا /  1
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الت مابببل   ية   تز يبببد ااقبببيرو  معلامبببي  عبببا  عىلبببحلي  حي ظبببت عبببىل اهلايبببة   أمهحل هأمهحل بببه  ت م عىل اهلا ظت  ىلحلي  حي  عا  ع مي   قيرو  معلا يد اا   تز 

 ااا احلة االحلتحلة    ل ااعديد ما ا،   ا  اا ت   دهي ااعي .ااا احلة االحلتحلة    ل ااعديد ما ا،   ا  اا ت   دهي ااعي .

 

 ما ج ااتحا:ما ج ااتحا:

حلة أ ر     ا بببير وقحلبببق  لبببي ة علمحلبببة التبببيحاا   اا شبببخ عبببا حقبببيئق علمحلبببة أ بببر    قيئق علم عا ح شخ  تيحاا   اا  حلة ال لي ة علم حلق     ا ير وق

مي   ا الببحلم مببي تبب   رحببه سببحل   ت  ا،علامببي   سحل   ت  ا،علا حه  ت   ر مي  لحلم  ت  ببق مببي ت طلتببعىل عببىل  ا ا مي ت طل ما اايجببة ااعلمحلببة مببا   هه  ق  حلة  جة ااعلم ااي

 ..ا،ا ج اا يرخيت االسرت ا يا،ا ج اا يرخيت االسرت ا ي ال   ال  

 

 اهلاية ااا احلة  تراج    ا مكري  معحلمة  ااياحييل.اهلاية ااا احلة  تراج    ا مكري  معحلمة  ااياحييل.  اا لام  ا،ف يححلة:اا لام  ا،ف يححلة:

 

National Identity through Libyan Translations 

1Mrs. Asma Ali Jafer 

The modern history of Libya from the eighteenth century to the beginning 

of the twentieth century was linked to important events from the history of 

the countries around the world. Since most of these countries were under 

direct colonialism, this fact had a significant impact on changing the political 

map, the social, religious and intellectual structure, and all of this 

contributed to the emergence of political and intellectual groups for the 

struggle and the preservation of national identity in multiple countries 

including Libya. This research focuses on three main themes of national 

identity, and the research seeks to answer three questions:  

What is the concept of national identity?  

What is represented by its links? 

What is the role of translation?  

Keywords: national identity, translations, Bin Zakri, Zaima, Al-Swehli 

 

                                                 
1 Assistant Professor/ Department of History/ College of Arts/ Misurata University 



 

 
 القاعدة العسكرية الامريكية في ارتيريا كاغينو

 (1953– 1973)     
 

1يام مشهد كاظمأد.  

 مقدمة:

بعد ان خرجت الواليات املتحدة االمريكية من احلرب العاملية الثانية مل تصبها أي خسائر.   

اخذت توجه انظارها اىل مستعمرات ودول افريقية الستخدامها كأبراج مراقبة نحو الوطن 

العريب لذلك توجهه انظارها نحو ارترييا بكوهنا احد دول القرن االفريقي املطل عىل الوطن 

وحمطة مواصالت نقل النفط اىل العامل. وبفضل العالقات االمريكية االثيوبية العريب 

استطاعت ان تأسس قاعدة هلا يف ارترييا. فضال عن مراقبة االحتاد السوفيتي الذي كان له 

 .مكان يف هذه الدول

 مشكلة البحث:

ات من القرن بوجود الواليات املتحدة االمريكية هبذه املنطقة بالذ تكمنان مشكلة البحث  

االفريقي ملا هلذه املنطقة من امهية هلا واىل اثيوبيا باعتبار ارترييا نقطة وصل بني القرن االفريقي 

 والعامل العريب .

 أسئلة البحث:

حد من لنسأل هنا هل استطاعت الواليات املتحدة االمريكية االستفادة من هذه القاعدة ل

 خاصة. والعامل بصورة عامة؟  انتشار املد السوفيتي نحو افريقيا بصورة

 أهداف البحث:

توضيح سياسة الواليات املتحدة بصورة خاصة إلجياد موطأ قدم هلا بعد ان خرجت من . 1

 احلرب العاملية الثانية بكامل قوهتا الستخدام اسلحتها النووية يف العامل.

يقاف املد الشيوعي املتمثل باالحتاد تحدة االمريكية هبذه السياسة ارادت الواليات امل. 2

 السوفيتي. 

 أمهية البحث:

تكمن امهية البحث بكونه تطرق اىل سياسة الواليات املتحدة نحو اجياد موطأ قدم هلا هبذه 

 الدول ملوقعها االسرتاتيجي املهم نقطة وصل بني قارات اسيا وأوروبا وافريقيا. 

                                                 
كام حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ  ،2011 جامعة بغداد عام، عىل شهادة املاجستري من كلية الرتبية للبنات ةلصاح 1

هلا العديد من البحوث املنشورة يف املجالت العربية واملحلية، هلا . 2017جامعة بغداد  عام  ،احلديث  من كلية الرتبية للبنات

 ة والدولية.مشاركات عدة يف املؤمترات املحلي
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 منهج البحث:

 البحث منهج تارخيي رسدي.استعراض املنهج املعتمد يف 

 

القرن  -ارترييا– اثيوبيا- قاعدة كاغينو- الواليات املتحدة االمريكيةالكلامت املفتاحية: 

 .االفريقي

 

 

The US military base in Eritrea, Kagino  

(1953 – 1973) 

 

Ayam Mashhad Kazem Al-Aboudi 

Abstract: 

After the United States of America emerged from World War II, it did not 

suffer any losses. It began to turn its eyes to African colonies and countries 

to be used as watchtowers towards the Arab world, so it directed its eyes to 

Eritrea, as it is one of the countries in the Horn of Africa overlooking the 

Arab world and a transportation station for transporting oil to the world. 

Thanks to the US-Ethiopian relations, it was able to establish a base in 

Eritrea. As well as monitoring the Soviet Union, which had a place in these 

countries. The research consists of a summary and two chapters. In the first 

topic, we dealt with the establishment of the American military base in 

Eritrea Kagino (1953-1959). As for the second topic, we discussed the US-

Ethiopian relations (1960-1973) ass well as an epilogue. 

                              

 Keywords: United States of America, Kagino Air Force Base, Ethiopia, 

Eritrea Horn of Africa.                                                         

 



 

 أهم الصناعات عند 

 ألانباط

1زينة قاسم هاشم م.  

 

 مقدمة:

تناول البحث دراسة )أهم الصناعات عند األنباط(، عرف األنباط صناعات متعددة وأمهها 

سكاهنا استخراج تلك املعادن الصناعات املعدنية نظرا  لوجود املعادن فيها، فقد حاول 

واالستفادة منها يف صناعات متعددة والسيام الرضورية يف حياهتم اليومية، ومن تلك املعادن 

النحاس واحلديد والذهب وغريها، بعد ختليصها من الشوائب واعادة تشكيلها، ومن أهم 

وغريها. أما  تلك الصناعات املعدنية صناعة العملة واحليل ومتاثيل املعدنية واالسلحة

الصناعات األخرى غري املعدنية منها صناعة الفخار والعطور واألدوية واملنسوجات 

 والصناعات الغذائية.

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف كيفية استخراج املعادن واعادة تشكيلها يف صناعات متعددة 

 والتعرف عىل أهم تلك الصناعات.

 أسئلة البحث:

 االتية: يثري البحث االسئلة

 ما أهم الصناعات املعدنية عند األنباط؟-1

اهي أهم األسباب التي ساعدت عىل شهرة األنباط بالصناعات املعدنية كالعملة واحليل م-٢

 واالسلحة وغريها؟

 ما أهم الصناعات غري املعدنية عند األنباط؟-٣

 أهداف البحث:

اهلدف من البحث ويكمن يف؛  بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكل

تسليط الضوء عىل أهم الصناعات عند األنباط والتعرف عىل أبرز األسباب التي أدت اىل 

 ازدهارها.

 أمهية البحث:

 منها املعدنية وغري املعدنية.وتكمن أمهية البحث يف دراسة أهم الصناعات عند األنباط 

                                                 
 ختصص: تاريخ قديم، ختصص الدقيق: تاريخ العرب قبل االسالم.، قسم التاريخ-كلية اآلداب-بغدادمدرس يف جامعة  1
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 منهج البحث:

 كذلك اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي والتحلييل. 

 

 املعدن، العملة، احليل، االسلحة، التامثيل.الكلامت املفتاحية: 

 

The Most Important Industries of the Nabataeans  

 
Zeena Qassem Hashem  

 

Abstract: 

The research dealt with a study on the most important industries for the 

Nabataeans. The Nabataean community was known for many industries, the 

most important of which was the metal industries. Because of the 

Nabataeans’ impact on life and economy, as well as the availability of 

minerals in his land, they started using them and reshaping them, making 

coins, ornaments, weapons, statues and some important tools for their life 

such as pots, nails, rings, chains, weight units and others. The Nabataean 

community also excelled in industries other than metal, including the 

manufacture of textiles, bitumen, medicines, perfumes, wood industries and 

food industries, All of these industries had an impact on their leadership and 

society in all aspects of life. 

 

Keywords: Metal, coin, ornaments, weapons, statues 

 
 



 

 

 التجاوزات الكويتية على الحدود العراقية
 1990بعد عام 
 
 

1حوراء عبد الستار م.م.  

 مقدمة:

منعطفات مهمة . فقد شهدت عالقاهتام مراحل من  بعدةمرت العالقات العراقية الكويتية 

اىل الصدام املسلح كام حدث  األمرالتعاون ثم الفتور مرورا بمراحل من الرصاع وحتى وصل 

إذ يرتبط العراق  ية احلدود املشرتكة بني البلدين. وكان حمور تلك العالقات قض1990يف عام 

 والكويت بحدود برية وبحرية . 

 مشكلة البحث:

س البحث مشكلة احلدود بني العراق والكويت وكيف تم التعامل معها من قبل يدر

 .1990حكومتي البلدين بعد عام 

 أسئلة البحث:

 1990هل فعال جتاوزت الكويت عىل حدود العراق بعد عام -1

 ماهي طبيعة تلك التجاوزات .-2

 .2003التجاوزات عىل نمو العالقات بني البلدين السيام بعد عام  أثرتهل -3

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 كيف يمكن معاجلة مشكلة احلدود بني العراق و الكويت .-1

تكون  أنبدال من  عالقاهتامتساهم قضية احلدود بني البلدين يف تطوير  أنكيف يمكن -2

 سببا  يف خالفاهتام . 

 أمهية البحث:

والسيام مع استمرار اعتامد  أمجلللعامل  مهام اسرتاتيجياتشكل منطقة اخلليج العريب موقعا 

حل اخلالفات و املشاكل بني  أمهيةومن هنا تكمن  األوسطالدول الصناعية عىل نفط الرشق 

 .  1990صدام مسلح كام حدث يف عام  أيدول املنطقة بالطرق السلمية ومنع حدوث 

                                                 
 العراق  -ةجامعة البرص -اخلليج  باحثة يف مركز دراسات البرصة و 1
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 منهج البحث:

اعتمدت الباحثة عىل منهج البحث التارخيي التحلييل يف دراسة مشكلة التجاوزات الكويتية 

 عىل احلدود العراقية . 

 خور عبد هلل-1990حرب اخلليج عام  –دود احل –الكويت –العراق ية: الكلامت املفتاح
 

 

Kuwaiti transgressions on the Iraqi border 

After 1991 

 

Howra Abdul Sattar 

Abstract  

Iraqi-Kuwaiti relations have gone through several important turns. Their 

relations witnessed stages of cooperation and then apathy through stages of 

conflict until it came to an armed clash, as happened in 1990. The focus of 

those relations was the issue of the common borders between the two 

countries. Iraq and Kuwait are linked by land and sea borders. The land 

borders contain huge reserves of oil, which is a major source of financing 

for the budgets of the two countries. As for the maritime borders, they are of 

great strategic importance, especially for the two countries, with the growth 

of trade in East Asia after the rise of China and India. It is also important for 

Iraq, which lacks a sufficient sea front, to be capable of exporting oil to 

world markets without an intermediary party. Therefore, the borders 

represented a pivotal issue in the relations of the two countries, especially 

after 1990.Thus,  this research attempts to study the nature of Iraqi-Kuwaiti 

relations regarding their common borders. 

 

Keywords: Iraq - Kuwait - Borders - Gulf War in 1990 - Khor Abd Allah 

 



 

 

 التطورات السياسية في العراق 

(١٩٣٣- ١٩٢٠( 

 جنان نرص محيدم.م.

 

 مقدمة:

 مدةيف تاريخ العراق احلديث فهي  ( من اكثر السنوات تأثري١٩٣٣- ١٩٢٠من) دةتعد امل  

مليئة باألحداث السياسية التي عملت عىل احداث تغري كبري يف االجتاهات السياسية 

ري الواقع العراقي يثورة العرشين التي عملت عىل تغ دةية يف العراق فحدثت يف هذه املوالفكر

وحتوله اىل دولة مستقلة فتشكلت نتيجة هلذه الثورة اململكة العراقية ورافق ذلك احداث 

 وضع الدستور )اي القانون( االساساملجلس التأسييس. الذي حدد  مهامه  ب متثلت بتشكيل

العراقي ووضع قانون لالنتخاب جملس النواب واملصادقة عىل املعاهدة العراقية الربيطانية. 

تناول البحث يف مرحلة مهمه من تأريخ العراق تتمثل بالتطورات السياسية يف العراق و

بثورة  وثورات عارمة متثلت مهمةاحداثا سياسية  دةمل( حيث شهدت هذه ا١٩٣٣-١٩٢٠)

العرشين التي شملت مجيع مناطق العراق شارك فيها مجيع العراقيني عىل اختالف قومياهتم 

و مذاهبهم وعربت هذه الثورة عن مدى قوه العراقيني ووحدهتم وتالمحهم ورغم األسلحة 

صال صوهتم للعامل وارغام االحتالل البدائية التي كانوا يمتلكوهنا لكنهم متكنوا من اي

 الربيطاين عىل تشكيل احلكومة العراقية املؤقتة ومن ثم تشكيل اململكة العراقية.

 مشكلة البحث:

تنطلق مشكلة البحث من رغبة العراقيني يف تأسيس دولة مستقلة والتخلص من كل اشكال  

ضيه مل تكن جادة يف منح اار م واحتالهلا١٩١٤السيطرة ولكن بريطانيا ومنذ قدومها للعراق 

احلرية  نيها للشعب العراقي بمنح العراقيتالعراق استقالله بالرغم من الوعود التي قطع

 واالستقالل.   

 أسئلة البحث:

نسئل هنا هل استطاع العراق التخلص من اهليمنة الربيطانية بعد تشكيل احلكم الوطني يف 

 م . ١٩٢١م تأسيسها عام العراق املتمثل باململكة العراقية التي ت
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 أهداف البحث:

كشف دور بريطانيا التي ارادت السيطرة عىل العراق بشتى وسائل يف تكمن أمهية البحث 

منها االحتالل املبارش او غري املبارش بواسطة االنتداب او وضع معاهدات حتل حمل االنتداب 

 الوجود الربيطاين.و لكن الشعب العراقي مل يرضخ للسياسة الربيطانية وقاوم 

 أمهية البحث: 

تأيت أمهية البحث من خالل توضيح دور امللك فيصل يف تشكيل اململكة العراقية وتأليف   

املجلس التأسييس والقانون االسايس وكذلك سن قانون االنتخابات ودخول العراق اىل 

 ربيطانية.( وكذلك موقف احلركة الوطنية يف العراق ضد السياسة ال١٩٣٢عصبه االمم )

 منهج البحث:

 استعراض املنهج املعتمد يف البحث منهج تارخيي رسدي.

 االمم. بةعص-املجلس التأسييس -القانون االسايس-بريطانيا-العهد امللكي :الكلامت املفتاحية

 
 

Political Developments in Iraq (1920-1933)

Jinan Nasr Hamid 

Abstract: 

The period from (1920-1933) is considered one of the most influential years 

in the modern history of Iraq, as it is a period full of political events that 

evolved to bring about a great change in the political and intellectual trends 

in Iraq. For this revolution, the Iraqi kingdom was accompanied by events 

represented by the formation of the Constituent Assembly. Who set their 

duties by drafting the Iraqi Basic Law (ie, the Iraqi Basic Law), setting a law 

for the election of the House of Representatives, and ratifying the Iraqi-

British Treaty?  

 

Keywords: Royal era, Britain Basic Law, Constituent Assembly, League of Nations.                                                                                                         
 



 

 

  علم النفس محور 



 

 

 إلادراك إلانفعالي وعالقته باتخاذ القرار لدى 

 املرشدين التربويين 

1أ.د. ســـناء جمول فيصل 2م. م أسامة جابر عبد السادة   

 مقدمة:

؛ وا أكثر تفوقا  و كفاءة  من شواهمإن  األشخاص الذين يدركون انفعاالهتم  يمكن أن يكون  

م ، ، وأن يعتمدوا املنطق يف تفكريهة  قلتعبري عن أفكارهم بتعبريات  دقيإذ أهنم باستطاعتهم ا

م أشد  مقدرة  من بقي  وأن يركزوا عىل ما خيططون له ة األفراد ، ويتابعون تنفيذه،  فضال  عن أهن 

، وحتديد مستوى مقدراهتم ، يف سبيل استنفار طاقاهتم ، ، والتوجه نحو هدف  ما التفكريعىل

، يف ما خيص  يد ما يستطيع الناس أن يقوموا بهإذ  أن لفهم االنفعاالت دور مهم  يف إمكانية حتد

 استعامل مقدراهتم الذهنية استعامال  منامزا  أو ضعيفا .

 مشكلة البحث:

واحدة  من أساسيات العالقة اإلرشادية الناجحة مع  إن  املقدرة عىل االدراك االنفعايل  تعد  

املسرتشد ، ودون إدراك القائم عىل املشاركة الوجدانية لعامل املسرتشد والصعوبات التي 

 يواجهها ؛ فإنه ال يكون هناك أساسا  للمساعدة اإلرشادية التي يمكن أن تقدم للمسرتشد.

 ئلة البحث:أس

 :من أهم االسئلة التي يثريها البحث ـ وتتم معاجلتها فيه         

 ؟الرتبويني يف العملية اإلرشادية أداء املرشدينما  -

 إىل أي  مدى  يؤثر اإلدراك اإلنفعايل  والتوافق املهني  يف املرشدين الرتبويني ؟  -

 م يف العمل اإلرشادي ؟ما مدى مقدرهتم عىل التعامل مع اإلشكاليات التي تواجهه -

 هل لدى املرشدين الرتبويني السيطرة عىل انفعاالهتم يف أختاذ القرارات ؟ -

  

                                                 
رئيس حترير جملة العلوم الرتبوية قسم علم النفس –كلية اآلداب-، جامعة بغداد والرتبويالقياس النفيس  -أستاذ علم النفس 1

عملت يف العديد ، بريوت "ص"عضوة هيئة إستشارية يف جملة مركز البحوث النفسية.  عضوة هيئة إستشارية يف جملة، والنفسية

رسائل املاجستري  وأطاريح الدكتوراه داخل وخارج من اللجان العلمية واإلدارية داخل وخارج اجلامعة، ناقشت العديد من 

العراق أرشفت عىل طلبة الدراسات العليا )الدكتوراه واملاجستري. شاركت و ترأست العديد من اجللسات يف مؤمترات وندوات 

 علمية حضورية والكرتونية

 .مترات دولية و حمليةتدرييس يف معهد املعلمني سابقا وحاليا يف معهد الفنون اجلميلة و شاركة يف مؤ 2



 
 2022 إلادراك إلانفعالي وعالقته باتخاذ القرار لدى املرشدين التربويين 
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 أهداف البحث:

م يف مشكلة البحث وأسئلته التي سبقت ؛ فقد تشكل ت جمموعة من      بناء  عىل ما تقد 

  -األهداف والغايات التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 مديات اإلدراك اإلنفعايل لدى املرشدين الرتبويني .. قياس 1

 . قياس  مديات مقدرة املرشدين الرتبويني عىل أختاذ القرارات .2

. التعرف إىل العالقة االرتباطية بني اإلدراك اإلنفعايل واملقدرة عىل أختاذ القرارات لدى  3

 املرشدين الرتبويني .

 أمهية البحث :

حثنا هذا ، يف تسليط األضواء عىل النظريات التي تناولت موضوع تكمن األمهية النظرية لب

اإلدراك اإلنفعايل  ، سمة  أساسية  من سامت شخصية الفرد ، وتعرف مدى امتالك املرشدين 

الرتبويني هلذه السمة ، فضال  عن أمهية النظرية بوساطة الدراسات الني سبق هلا أن بحثت يف 

 اإلدراك اإلنفعايل  .

 حث:منهج الب

ف إىل اإلدراك اإلنفعايل واختاذ القرارات ، وماهية العالقة بينهام لدى املرشدين لبغية ا   تعر 

الرتبويني، ويف سبيل التحقق من ذلك ؛ قام الباحثان ببناء مقياس اإلدراك اإلنفعايل املؤل ف 

فقرة ، ( 26من )وتالف املقياس ( ,1996 سولو فقرة ، متبني ا  مقياس اختاذ القرار لـ)( 31من )

وبعد التأكد من اخلصائص السيكومرتية ألدايت البحث ؛ ط ب قا عىل عينة البحث  والبالغ 

، اختريوا بالطريقة الطبقية العشوائية .( ۲۰۰مقدارها )  مرشد  تربوي 

 

 .الرتبويني  -املرشدين -اختاذ القرار -اإلنفعايل–اإلدراك   الكلامت املفتاحية:
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Emotional Perception and its Relationship with Decision-making 

Among Educational Counselors 

 

Prof.Dr. Sanaa Mejuel Faissel              M. Osama Jaber Abdul-Sadah 

 
Abstract: 

The educational counselors' acquiring emotional perception is of great 

importance, as the element of emotional perception is a basic requirement 

in the counseling work. Moreover, the nature of the psychological 

counselor’s personality and its assigned tasks require an emotional 

understanding of the situations to which they are exposed. So, the aim of 

the research is to identify emotional perception and decision-making, and 

explore the relationship between them among educational counselors, 

and for the purpose of verifying this, the researcher constructed the 

emotional perception scale consisting of (31) items, and adopted the 

decision-making scale for (Solo 1996). The results showed that the 

educational counselors have emotional perception,. The results also 

showed that there is a correlation between the two variables, so the higher 

the ability of the psychological counselor to emotional perception is 

matched by a high possibility in the skill of making decisions away from 

stress and anxiety, This means that the relationship is positive correlation 

(direct) between the two variables, and this result is consistent with the 

theoretical framework of the research, as both emotional perception and 

problem-solving share the emotional and cognitive aspects .Based on the 

results of the current research, some future recommendations and 

proposals have been reached. 

Keywords: Emotional perception, Decision-making,educational counselors 

 



 

 ألالم وعلم النفس إلايجابي 
 رؤية جديدة في تفسير ألالم املزمن وعالجه

 
1أمينة بن قويدر صمد  أ.م.د. 2عامر احلبيس أ.م.د.  3فاطمة املخيني أ.م.د.   

 مقدمة:

 مة، ليس يف عالج االضطرابات النفسيةهعلم النفس اإلجيايب من التدخالت النفسية امل د  يع

مشكلة األمل املزمن وهي  :، بل أيضا االضطرابات واملشكالت النفسية اجلسدية، مثلفحسب

نواحيها. وتناقش هذه الورقة تفسري علم النفس اإلجيايب لألمل  جتربة تؤثر يف حياة املريض بكل  

 ومدى فعاليتها. ،ومقرتحاته للعالج ،املزمن

 مشكلة البحث:

 ،شديدة   االم  آالشخص  إذ جيدمل املزمن من املشكالت املصاحبة للعديد من األمراض األ د  يع  

 األمراض املزمنة ...إلخ.واملتعافني من الرسطان أو ذوي آالم املفاصل،  : األشخاصمثل

 معريف   تؤدي إىل تشوه   إذاملستوى النفيس،  يفالعميقة جتربة مؤملة ترتك آثارها  ذاته واألمل يف حد  

 مم ا دعا اختالل السلوكفضال  عن حاسيس ا، وكذلك املشاعر واألمل الحق  دراك األإو

 تدخل  بام يف ذلك التدخل النفيس. إىل التعددة املالتخصصات  ذوياملختصني 

يف جمال علم النفس هي  ثورة   ثتحدأومن التدخالت املهمة يف املجال النفيس والتي 

مهية هذا التوجه حاولنا يف  هذه الورقة ا ألالتدخالت القائمة عىل علم النفس اإلجيايب، ونظر  

، وحماولة توضيح ستند إليها يف تفسري األملادلة العلمية التي العلمية الرتكيز عليه وتوضيح األ

 ومدى فعاليتها.  ،الم املزمنةرؤيته يف عالج ذوي اآل

 البحث:أسئلة 

 مل واالحساس به لدى ذوي األمل املزمن؟ كيف يفرس علم النفس اإلجيايب إدراك األ-

 التدخالت العالجية املقرتحة من طرف هذا التوجه؟ ما-

 ما مدى فاعلية تدخالت علم النفس اإلجيايب مع ذوي األمل املزمن؟ -

 أهداف البحث:

عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات  بناء  

 تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أالتي يمكن 

                                                 
ة تدريس سابق يف جامعة ابن خلدون اجلزائر، لدهيا العديد من أأستاذ مساعد يف علم النفس العيادي بجامعة الرشقية وعضو هي 1

 .العديد من األوراق املنشورة يف املجالت املحلية والدوليةات يف املؤمترات الدولية، واملشارك
 املنشورة يف جمال االرشاد النفيس. جامعة الرشقية لديه العديد من االعامليف أستاذ حمارض  2
 .مارات أستاذ مساعد يف جامعة الرشقية وأستاذ مساعد سابقا يف جامعة الوصل باإل 3
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التعرف عىل كيفية تفسري علم النفس اإلجيايب إدراك األمل واالحساس به لدى ذوي األمل -

 املزمن.

 التوجه.الكشف عن التدخالت العالجية املقرتحة من طرف هذا  -

 التعرف عىل فاعلية تدخالت علم النفس اإلجيايب مع ذوي األمل املزمن. -

 أمهية البحث:

 :أيتتكمن أمهية هذه الدراسة فيام ي

من البالغني،  %20.4تشكل نسبة الذين يعانون من األمل املزمن  2019حسب إحصائيات ب-

 نشاطاهتم اليومية.  األمل من  حيد  منهم  7.4%

الضوء عىل أهم التدخالت العالجية النفسية احلديثة لذوي األمل املزمن وهو العالج تسليط  -

 همة التي ارتبطت بعلم النفس اإلجيايب.بالتقبل وااللتزام وهو أحد العالجات امل

لفحص متغريات علم النفس اإلجيايب  وصفية   أمام دراسات   افاق  أيفتح هذا البحث النظري -

الرضا عن احلياة...الخ( لدى ذوي اآلالم املزمنة يف البيئة -ياةجودة احل-)الرفاه النفيس

 العامنية والعربية.

الختبار تدخالت علم النفس اإلجيايب  جتريبية   أمام دراسات   افاق  أيفتح هذا البحث أيضا -

 عىل ذوي األمل املزمن.

 منهج البحث:

جابة عن تساؤالت اإلدبيات وحيللها للوصول إىل من األ البحث نظري يستعرض مجلة  

 البحث وأهدافه.

التدخالت -العالج بالتقبل وااللتزام-األمل املزمن-علم النفس اإلجيايبالكلامت املفتاحية: 

 النفسية.
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Pain and Positive Psychology: A New Vision in the Interpretation and 

Treatment of Chronic Pain 

 
DR. Amina Benkouider Samad DR. Amer alhabsi  DR. Fatma almukhaini 

 

Abstract: 

Chronic pain is one of the problems associated with many diseases where a 

person experiences severe pain, such as those recovering from cancer or 

those with joint pain, chronic diseases...etc. 

The experience of pain in itself is a painful experience that leaves its deep 

effects on the psychological level, as it leads to cognitive distortion and the 

perception of pain later, as well as feelings and sensations in addition to the 

imbalance of behavior . This calls for specialist’s multidisciplinary 

intervention, including psychological intervention. 

One of the most important interventions in the psychological field that 

revolutionized the field of psychology is the interventions based on positive 

psychology. Given the importance of this approach, we tried in this scientific 

paper to focus on it and clarify the scientific evidence on which it was based 

in explaining pain, and trying to clarify its vision in treating people with 

chronic pain and its effectiveness. 

 

Keywords: Positive psychology, chronic pain, acceptance and commitment 

therapy, psychological intervention                                                                       

 

 



 

 الشخصية النرجسية ومدى ارتباطها بالفئات العمرية: 
 دراسة عابرة للثقافات

 
1وائل مصطفى فايز أبو حسن  

 مقدمة: 

ا يف العديد من ا نسبي  ثبات   ثابتة   ضحت سمة  أالشخصية النرجسية )اخلبيثة(  ن  أفيه  مما ال شك  

الناس بغض النظر عن الفئة العمرية، أو كون الذي يعاين من هكذا سمة رجال أو امرأة، ذكرا 

غريقية األوىل وهي حمل بحث ودراسة عرفت هذه السمة يف احلقب اإل ن  أأو أنثى. ومنذ 

، الفردية واالرسية واجلمعية كافة   خلطورهتا عىل املرء من هم حوله، وعىل املستويات

 واملجتمعية. كانت وما زالت.

 مشكلة البحث:

أمر الشخصية النرجسية درس عىل مستويات ضيقة عرب  ن  أتتمحور مشكلة الدراسة احلالية  

االمر وقد اقترص عىل جمتمع ما هنا أو  جداالفراد واجلامعات الصغرية ويف حاالت أخرى ن

اجلغرافية وعرب الثقافات. وكون  مل يدرس عرب احلدود هن  أك. اال اهناك، يف هذا البلد أو ذ

االنفجار املعريف ووجود ما يكفي من األدوات االلكرتونية لدراسة هكذا سمة جاءت هذه 

الدراسة لتلقي الضوء عىل مشكلة يعتقد أهنا موجودة يف كل املجتمعات اإلنسانية. لذا كانت 

شكلة سلوكية عرب الرغبة ومن منطلقات ذاتية وموضوعية التعرف عىل حقيقة وحجم هكذا م

 املجتمعات وعرب الثقافات. 

  

                                                 
حاصل عىل درجة الدكتوراه يف علم  .2003فلسطني منذ العام  /أستاذ جامعي يعمل يف اجلامعة العربية األمريكية يف جنني 1

. له العديد من املقاالت العلمية املحكمة، واملنشورة يف جمالت 2000العام النفس من اجلامعة االسالمية يف عليكرة يف اهلند يف 

نرش العديد من املقاالت يف موضوعات معرفية وسياسية واجتامعية وسلوكية خمتلفة يف الصحافة وعلمية حملية واقليمية وعاملية.

نظم ويرة نت، والتجديد العريب، واملثقف، وغريها. صحيفة القدس، والقدس العريب، واجلز :الفلسطينية والعربية والعاملية، ومنها

وشارك يف العديد من ورش العمل واملؤمترات املحلية واالقليمية والعاملية، وحيارض الدكتور وائل حاليا يف برناجمي العلوم الصحية 

منها. له اهتاممات بحثية  أنه أرشف عىل عرشات رسائل املاجستري وامتحن العرشات فضال  عنوعلم النفس املعريف يف فلسطني، 

خاصة يف العالج النفيس، والنفيس االجتامعي، والفيزيائي والوظيفي. وأخريا الدكتور وائل حاصل عىل العديد من املنح الدراسية 

العلمي  ة التبادلأة العليا للجامعات اهلندية، ومنحة هيأمنحة الباحث العلمي يف العلوم االجتامعية، ومنحة اهلي :والعلمية، ومنها

 وغريها. ومركز أبحاث الدراسات الفلسطينية االمريكية، واألكاديمي االملانية، ومنحة االميدئيست االمريكية، 
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 السؤال الرئيس: أسئلة البحث: 

هل هنالك نرجسية يف املجتمعات اإلنسانية املختلفة؟ ويف حال وجودها هل من عالقة ما 

بني هكذا سمة والفئة العمرية التي ينتمي اليها الفرد النرجيس؟ وهل كلام زاد أو قل العمر 

 هكذا سمة؟تظهر أو ختتفي أكثر 

  أهداف البحث:

اهلدف الرئيس: معرفة ما إذا كان هنالك نرجسية عرب املجتمعات والثقافات. وحجم وجود 

 هكذا سمة. وحمالة الكشف عام إذا كان االمر مرتبطا بعمر الفرد أو فئته العمرية. 

 أمهية البحث: 

ه إضافة جداجلانب النظري نام هو تطبيقي. ففي تكمن أمهية البحث احلايل فيام هو نظري وفي

معرفية تسهم يف فهم الشخصية اإلنسانية وعىل مستويات أبعد مما هو حدود جغرافية 

يمكن لصانع السياسات والقرار أن  فضال  عن ان هوديموغرافية، وحمددات جندرية وعمرية. 

يستفيد من نتائج واستنتاجات هكذا دراسة يف وضع ما يلزم من خطط تنشوية وتربوية 

ة حلامية الفرد واالرسة واجلامعة واملجتمع مما هي نرجسية، تعرف بسلبيتها سمة خبيثة يوتعليم

 وقاتلة. 

 منهج البحث:

 أعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل االرتباطي.

  

 .لنرجسية؛ الشخصية؛ عرب الثقافاتالعمر؛ الفئة العمرية؛ االكلامت املفتاحية: 
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Narcissism Persona in Correlation with Age Intervals:  

A cross cultural investigation 

 

Wael M.F. Abuhasan 

 

Abstract 

Narcissism is a trait that is increasingly being studied in the subclinical 

populations and is characterized by grandiosity, excessive need for 

admiration, inflated self-esteem, and sensitivity to criticism. The existing 

research suggests that narcissistic traits may decline over the lifespan of 

individuals. The current study also aimed at examining the associations 

between Age and Narcissism levels in a cross-cultural sample of typically 

developing individuals. The present study sheds light on the importance of 

studying the individual and cultural level variables while examining the 

relationship between Age and Narcissism. 

 

Keywords: Age, Narcissism, Personality, Cross-cultural. 
  



 
 2022 الشخصية النرجسية ومدى ارتباطها بالفئات العمرية: دراسة عابرة للثقافات 

  

 

230   
 

 

 



 

 

 االمل االجتامعي لدى طلبة املرحلة االعدادية

 (اناث-مقارنة حسب متغري اجلنس ذكور  )دراسة

 

 اياد طالب حممود                                                م.م. زينب جميد محيد .م.د             

 مقدمة:

أدت التغريات االجتامعية واالقتصادية التي تعرض هلا بلدنا العراق بسبب سنوات احلروب 

املرحلة واإلرهاب ، اىل ظهور مشكلة األمل االجتامعي يف املؤسسات الرتبوية ، السيام بني طلبة 

اإلعدادية الذين يمثلون مرحلة املراهقة التي متتاز بالتغريات النفسية واجلسمية احلادة ، وتعد 

مشكلة األمل االجتامعي من املشاكل التي تؤثر تأثريا  سلبيا  يف اجلانب االجتامعي والنفيس للفرد 

ثر يف احلياة االجتامعية ، إذ أهنا تؤثر يف حياة اإلنسان وسلوكه وترصفاته وصحته النفسية ، وتؤ

 للفرد ، ويف عالقاته مع اآلخرين ، وتسبب له االضطرابات النفسية املختلفة .

 مشكلة البحث:

تعد مشكلة البحث )األمل االجتامعي( من املشاكل التي تؤثر سلبيا يف اجلانب االجتامعي 

وصحته النفسية والنفيس للفرد اذ توثر هذه املشكلة يف حياة االنسان وسلوكه وترصفاته 

سبب االضطرابات النفسية وكذلك يف احلياة االجتامعية للفرد ويف عالقاته مع االخرين، وت

، 1998واألمل االجتامعي يؤدي اىل تكوين الشخصية غري السوية )النوري ، املختلفة

(، ومن هنا تربز مشكلة البحث احلايل من خالل طرح التساؤل التايل: هل لألمل 15ص

 مستوى لدى طلبة املرحلة اإلعدادية؟االجتامعي 

 أسئلة البحث:

يسعى الباحثان إىل اإلجابة عىل التساؤل االيت: هل لألمل االجتامعي مستوى لدى طلبة املرحلة 

 اناث؟-ذكور -اإلعدادية عىل وفق متغري اجلنس 

 أهداف البحث:

 هيدف البحث إىل التعرف عىل:

 املرحلة اإلعدادية.مستوى األمل االجتامعي لدى طلبة .1

 اناث.-. داللة الفروق لدى طلبة املرحلة االعدادية وفق متغري اجلنس ذكور2
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 أمهية البحث:

الوجود اإلنساين كفاح مستمر، يسلكه اإلنسان يف حماولته التعامل مع مشاكل احلياة والتقدم 

باجتاه إمكانياته، واإلنسان قادر عىل حتقيق اإلمكانيات الكامنة فيه إذا توفرت رشوط البيئة 

الصحيحة، وأنه يكافح بطبيعته من أجل اإلبداع والسعادة والرضا والتفاؤل يف احلياة. 

 (. 319، ص1987، )صالح

 منهج البحث:

استخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي لكونه أنسب املناهج املالئمة لوصف وحتليل الظاهرة 

املدروسة، إذ إن املنهج الوصفي يمكن استعامله يف دراسة السامت والقدرات وامليول 

 (.156: 1990واالجتاهات )داود

 

 اناث. -ذكور -طلبة -عياجتام -االنساين -االمل:الكلامت املفتاحية
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Social Pain among Middle School Students: A Comparative study 

by gender variable male – female 

 
Dr. Ayad Talib M1 Assis. Inst.  Zainab Majeed Hameed2 

 
  

Abstract 

The current research is determined to identify the measurement of (social pain 

among middle school students, a study - a comparative study according to the 

gender variable, males - females). 2003) and the number of items of the scale 

amounted to (40) items that were presented to a group of arbitrators specialized in 

the field of psychological counseling, who anonymously agreed on its use and after 

modifying some of its clauses. By the simple random stratified method, the 

psychometric characteristics (veracity and stability) were extracted, where the 

scale’s stability reached (0.88) by the Alpha Cronbach method and (0.72) by the re-

test method. This is a high indicator of stability. The researcher used a number of 

statistical methods such as (arithmetic mean and deviation). standard), which led to 

the following conclusions: 

1- Social pain is high for middle school students 

2- There are statistically significant differences in the level of social pain among 

middle school students and in favor of females 

 

Keywords : Social pain, Middle school, gender. 
 

                                                 
1 Ministry of Education, General Directorate of Education, Diyala. 
2 Ministry of Education, General Directorate of Education, Diyala. 



 

 التوافق النفس ي وعالقته بدافعية التعلم لدى طلبة املدرسة
 الثانوية في قرية عرعرة املثلث 

 

 2محزة يونس 1اماين وحيد امحد عبد احلليم

 مقدمة:

البحث يف مستوى التوافق النفيس وعالقته بدافعية التعلم لدى طلبة  عىلالدراسة  تركز هذه

التوافق النفيس أحد اهم العوامل يف إحداث االتزان  د  املدرسة الثانوية يف قرية عرعرة. يع

 عوالتي تديعد من الرشوط الالزمة  فضال  عن أن هبدوافع الشخص وميوله وخفض رصاعاته 

 بنشاط ورغبة. همي واالقبال عليالطالب لالنتباه للموقف التعلي

 مشكلة البحث:

دراسة العالقة بني التوافق النفيس ودافعية التعلم لدى طلبة ثانوية  "تكمن مشكلة البحث يف 

للتعرف عىل مستوى التوافق النفيس لدهيم وأثره عىل  "عرعرة املثلث يف الداخل الفلسطيني 

النفسية واالجتامعية املؤثرة عليهم وعىل دافعيتهم للتعلم ملحاولة التعرف عىل املعيقات 

 تعلمهم.

 أسئلة البحث:

  ما مستوى التوافق النفيس لدى طلبة املدرسة الثانوية يف قرية عرعرة املثلث يف

 الداخل الفلسطيني؟

  ما مستوى الدافعية للتعلم لدى طلبة املدرسة الثانوية يف قرية عرعرة املثلث يف

 الداخل الفلسطيني؟

  عالقة ذات داللة احصائية بني التوافق النفيس ودافعية التعلم لدى طلبة هل توجد

 املدرسة الثانوية يف قرية عرعرة يف الداخل الفلسطيني؟

 أهداف البحث:

 هتدف الدراسة إىل حتقيق اآليت:

  التوافق النفيس ومستوى الدافعية للتعلم لدى طلبة املدرسة الثانوية حتديد مستوى

 لث يف الداخل الفلسطيني؟يف قرية عرعرة املث

  لدى دراسة العالقة )إذا وجدت( بني مستويات التوافق النفيس والدافعية للتعلم

  طلبة املدرسة الثانوية يف قرية عرعرة املثلث يف الداخل الفلسطيني؟

                                                 
وي 1 م النفس الرتب وراه يف عل بة سنة ثانية يف برنامج الدكت  رام اهلل. يف اجلامعة العربية االمريكية يف طال

وي يف اجلامعة العربية األمريكية يف رام اهلل 2 م النفس الرتب وراه يف عل لشارك ايض  ، طالب سنة ثانية يف برنامج الدكت  ا يف دورات وورشات عم

ط.كزت عىل دراسة منطقة ر وس ض املت حر األبي  الب
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 أمهية البحث:

اسه تكمن امهيتها من امهية االطالع عىل مستوى التوافق النفيس للطلبة وفهم تداعياته وانعك

عىل تعلمهم وانجازهم احلايل واملستقبيل، وتقديم إطار نظري يتعمق أكثر ويؤكد عىل امهية 

يف  امجيع   البحث املستمر باجلانب النفيس للطالب، لكي ينعكس عىل املعلم والرتبويني

املدرسة لفهم الطرق االمثل للتعامل مع الطلبة من ناحية نفسية ومن ناحية موائمة طرق 

التعلم واالنشطة التعليمية االكثر فاعلية هلم وتطور مهاراهتم احلياتية والتعليمية ونظرهتم 

 ألنفسهم.

ة احلالية االمهية تكمن بان هذه الدراسة هي االوىل التي تستهدف عينة الدراس فضال  عن أن  

التي تعاين صعوبات مع قلة التوجه للبحث حوهلا هبدف  ةوالتي هي من املجتمعات الدراسي

 املساندة النفسية واالكاديمية.

 منهج البحث:

الباحثان املنهج الوصفي  لمعانطالقا  من طبيعة البحث واملعلومات املراد احلصول عليها است

عرضها عىل حمكمني وخمتصني للتأكد من ئمة ووتم تصميم استبانة مال، االرتباطي للدراسة

صدق وثبات االسئلة الستنباط االجوبة املراد التعرف عليها وتم توزيع هذه االستبانة عىل 

 طالبة وطالب من طالب مدرسة عرعرة الثانوية يف الداخل الفلسطيني. 104عينة قدرها 

اخل الفلسطيني، عالقة التوافق ، الدالتوافق النفيس، الدافعية للتعلم،  الكلامت املفتاحية:

  .املدارس الثانوية
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Psychological compatibility and its 

relationship to the motivation of learning among high school students 

in the village of Arara 

Amani Abdulhalim 1 Dr.Hamza Younes2 

 

Abstract: 

This study aims to investigate the level of psychological compatibility and 

its relationship to learning motivation among secondary school students in 

the village of Arara. The significance of the study lies in the importance of 

knowing the level of psychological compatibility of the students and 

understanding its repercussions and its reflection on their current and future 

learning and achievement. 

One of the most important findings of the study is the existence of a 

relationship between psychological compatibility and learning motivation 

among Arara High School students. 

 

Keywords: Al-Nafisah Al-Taqwa, Al-Hafinia for Education, the Palestinian 

interior, Al-Thaghwan, Secondary School. 
 

                                                 
1 She is currently a second-year student in the Ph.D. program in Science Educational Psychology at 

the Arab American University in Ramallah. 
2 He is currently a second-year student in the PhD program in educational psychology at the Arab 

American University in Ramallah. He also participated in courses and workshops focused on the study 

of the Mediterranean region. 



 

 الوعي الذاتي وعالقته بالسلوك العدواني
 لدى فئة املراهقين 

 
1سعيد يوسف بعد الفتاح سويلم  

 

 مقدمة:

أسايس يف تكوين الشخصية األساسية للمراهق ويساعده يف إظهار أسايس يف تكوين الشخصية األساسية للمراهق ويساعده يف إظهار   إن الوعي الذايت له دورإن الوعي الذايت له دور

االستقاللية بدالً من االعتامد عىل اآلخرين، والسعي إىل حتديد هويته وذاته وحتمل املسؤولية االستقاللية بدالً من االعتامد عىل اآلخرين، والسعي إىل حتديد هويته وذاته وحتمل املسؤولية 

ستوى الوعي الذايت لدى املراهق  شباع حاجاته املختلفة، ولكن قد يؤدي ضعف م ستوى الوعي الذايت لدى املراهق وحماولة إ شباع حاجاته املختلفة، ولكن قد يؤدي ضعف م وحماولة إ

سوية و اإىل اختاذ سللللوتياري سو سلللوية و ا سلوتياري سو  سا دج ألجل التعوي  لفة للقيم واملعايو االجتامعية السلللا دج ألجل التعوي  إىل اختاذ  لفة للقيم واملعايو االجتامعية ال

 عن النقص والوصول إىل حتقيق اهلدف أو الرسبة أو احلاجة.عن النقص والوصول إىل حتقيق اهلدف أو الرسبة أو احلاجة.

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف التساؤل اآليت: ما هي العالقة بني الوعي الذايت والسلوك العدواين تكمن مشكلة البحث يف التساؤل اآليت: ما هي العالقة بني الوعي الذايت والسلوك العدواين 

 لدى عينة من املراهقني؟ لدى عينة من املراهقني؟ 

 أسئلة البحث:

 عن األسئلة التالية:اإلجابة يسعى البحث إىل 

 ما هي العالقة بني الوعي الذايت والسلوك العدواين لدى عينة من املراهقني؟ ما هي العالقة بني الوعي الذايت والسلوك العدواين لدى عينة من املراهقني؟  .1

نة من املراهقني تع ى  .2 لدى عي لذايت  ية يف الوعي ا لة إحصللللا  جد فروق ذاري دال نة من املراهقني تع ى هل تو لدى عي لذايت  ية يف الوعي ا صا  لة إح جد فروق ذاري دال هل تو

 ملتغواري اجلنس، مكان السكن، العمر، املستوى التعليمي؟ملتغواري اجلنس، مكان السكن، العمر، املستوى التعليمي؟

سلوك العدواين لدى عينة من املراهقني تع ى إحصلللا ية يف السللللوك العدواين لدى عينة من املراهقني تع ى هل توجد فروق ذاري داللة هل توجد فروق ذاري داللة  .3 صا ية يف ال إح

 ملتغواري اجلنس، مكان السكن، العمر، املستوى التعليمي؟ملتغواري اجلنس، مكان السكن، العمر، املستوى التعليمي؟

 أهداف البحث:

 هتدف الدراسة احلالية إىل:هتدف الدراسة احلالية إىل:

 الكشف عن العالقة بني الوعي الذايت والسلوك العدواين لدى عينة من املراهقني؟ الكشف عن العالقة بني الوعي الذايت والسلوك العدواين لدى عينة من املراهقني؟  .1

ستوى التعليمي يف الوعي السللكن، العمر، املسللتوى التعليمي يف الوعي التعرف إىل تأثو متغو اجلنس، مكان التعرف إىل تأثو متغو اجلنس، مكان  .2 سكن، العمر، امل ال

 الذايت لدى عينة من املراهقني.الذايت لدى عينة من املراهقني.

التعرف إىل تأثو متغو اجلنس، مكان السكن، العمر، املستوى التعليمي يف السلوك التعرف إىل تأثو متغو اجلنس، مكان السكن، العمر، املستوى التعليمي يف السلوك  .3

 العدواين لدى عينة من املراهقني.العدواين لدى عينة من املراهقني.

                                                 
 .طالب دتتوراه ختصص علم نفس وتربية يف جامعة تونس/ تلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية..طالب دتتوراه ختصص علم نفس وتربية يف جامعة تونس/ تلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية.11
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 أمهية البحث:

 النحو اآليت:النحو اآليت:يف العديد من االعتباراري النظرية والعلمية عىل يف العديد من االعتباراري النظرية والعلمية عىل تظهر أمهية الدراسة تظهر أمهية الدراسة 

إن الوعي الذايت والسلوك العدواين من املوضوعاري املهمة التي أثارري اهتامم العديد من  -

 الباحثني خاصة عند فئة املراهقني.

د هذه الدراسة فئة املراهقني بمعلوماري ومعارف ومهاراري تفييدهم يف رفع  - قد ت و 

 مستوى الوعي الذايت لدهيم وخف  السلوك العدواين.

املتوقع أن تسهم نتا ج الدراسة يف تقديم فهم نظري لطبيعة متغواري الدراسة من  -

 واملتمثلة بالوعي الذايت والسلوك العدواين.

 منهج البحث:

تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل فهذا املنهج يعمل عىل مجع البياناري واملعلوماري 

 الكمية. عن موضوع الدراسة وحتليلها وتفسوها من الناحية

 

 الكلامري املفتاحية: الواعي الذايت، السلوك العدواين، املراهقني.

 

Self-Awareness and its Relationship to Aggressive Behavior among 

Adolescents. 

Saeed Yousef Abed Alfattah Sweilim 

 

Abstract: 

The study aimed to examine the nature and direction of the relationship 

between self-awareness and aggressive behavior among a sample of 

adolescents. The study sample consisted of (100) male and female 

adolescents and they were randomly distributed. The current study used the 

self-awareness scale prepared by Al-Khalidi (2014) and the aggressive 

behavior scale prepared by Amal Baza (2003). The researcher used the 

descriptive analytical approach, and the results showed a negative or inverse 

correlation between self-image and aggressive behavior among a sample of 

adolescents. 

The results indicated that the variables of gender, place of residence, age and 

educational level did not affect self-image and aggressive behavior. 

 

Keywords: self-awareness, aggressive behavior, adolescents. 

 

 



 

 
 الاتزان الانفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى عينة من ضباط

 الشرطة الليبية
 

1إهلام يوسف أمحد شاحوت  

 مقدمة:

البرشية مثال  هي ، فالثروات اهل عظيمة   مادية   ملا للثروات من ذخرية   ؛بثرواهتا اهتتم الدول مجيع  

االهتامم  رأس املال احلقيقي لضامن حياة الدولة وحارضها ومستقبلها. ومن هذا املنطلق فإن  

 ا  لدى ضباط الرشطة من أكثر املطالب إحلاح   خصباألبتنمية القدرات االنفعالية والعقلية و

 .  امجيع   ا  لكثرة الضغوط واملشكالت املوجودة يف ميادين احلياةنظر   ؛يف هذا العرص

 مشكلة البحث:

االتزان االنفعال يشكل  ن  أل ؛متميز   انفعال   ل هو الذي حيتفظ بتحكم  اع  ضابط الرشطة الف

ا مممنعطفا  جليا  يف النفس البرشية. وجتعل ضابط الرشطة يف حالة عدم السيطرة عىل انفعاالته 

 دوط به. انطالقا  من ذلك جتداء الدور املنأينتج عنه سلوكيات وأفعال تقلل من كفاءته يف 

ألهنا تقوم  ؛من أهم املؤسسات األمنية يف املجتمع الليبي هيباألخص الباحثة أن الرشطة 

يف الظروف السياسية واالقتصادية واالجتامعية غري الطبيعية  خصباألبتوفري األمن واألمان و

التجاوزات عند ضباط الرشطة ا  لبعض كان من املهم القيام هبذه الدراسة نظر   اوالصعبة. لذ

 تستند أكثرها إىل مشكلة البحث وهي االتزان االنفعال والقدرة عىل اختاد القرار.

 أسئلة البحث:

 ما مستوى االتزان االنفعال والقدرة عىل اختاد القرار لدى ضباط الرشطة؟ .1

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 التعرف عىل االتزان االنفعال والقدرة عىل اختاد القرار لدى ضباط الرشطة الليبية. .1

  

                                                 
 عدة مشاركات يف مؤمترات حملية ودوليةهلا   -2017ة تدريس جامعة مرصاته من سنة يأعضو ه-ماجستري علم النقس 1
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 أمهية البحث:

يعد هذا البحث إثراء للمعرفة النظرية للدراسات يف االتزان االنفعال ويلقي الضوء عىل 

لعل ذلك يعم بالنفع واملعرفة عىل من هيمه االمر والصعوبات التي يتعرض هلا ضباط الرشطة 

 العاملني يف ميدان االمن.  خصباألو

 منهج البحث:

 املنهج الوصفي التحلييل. لامعتم است

 القدرة عىل اختاذ القرار. –االتزان االنفعال  فتاحية: الكلامت امل

 

 

Emotional Stability and Decision-making Ability among a Sample of 

Libyan Police Officers 

  
ELHAM YOUSEF AHMED SHAHOOT 

 

Abstract: 
 All countries are interested in their wealth, because wealth has a great 

material repertoire for countries. Human wealth, for example, is the real 

capital to ensure the life, present and future of the state. From this point of 

view, the interest in developing emotional and mental capabilities, especially 

among police officers, is one of the most urgent demands in this era due to 

the many pressures and problems that exist in all fields of life. 

Keywords:Emotional balance – The ability to make decisions. 

 



 

 

  علم الاجتماع محور 



 

 إلاسالم في ايطاليا: 
 مقارنة بين ميالنو وتورينو

 
 1محزة قاسم يونسد.

 مقدمة:

عدم وجود اتفاق بسبب  .األرايض اإليطالية يفاالطالع عىل أوضاع املسلمني املوجودين  إن  

الدينية، يتم التعامل مع طلبات وحاجات املسلمني حملي ا، رسمي يعرتف ويلبي مستلزماهتم 

املقارنة بني ممثيل املسلمني  تم   لذا ملحاولة فهم كيف يؤثر هذا االمر عمليا عىل حياهتم اليومية

 يف ميالنو وتورينو. 

 مشكلة البحث:

ا لغياب أي سياسة أو اتفاقية وطنية تنظم وجود اإلسالم وتعرب عن احلقوق الدين ية نظر 

بشأن هذه القضايا  "جمال للمناورة"، فإن اإلدارات املحلية لدهيا إيطاليايف  للمسلمني

(Mezzetti & Ricucci 2020) . 

 أسئلة البحث:

 ؟ملاذا ال يوجد اتفاق رسمي يضمن احلقوق ويقر الواجبات

 النقص؟ اما رأي ممثيل االسالم هبذ

 ؟ماهتمكل مستلز نطيع االدارات املحلية االجابة عهل تست

 ؟ك فرق يف السياسات جتاه املسلمني بني مدينة واخرى او منطقة واخرىهل هنا

 ؟يف الدولة االيطاليةيف يمكن ان يؤثر هذا يف احلياة اليومية للمسلمني ك 

 أهداف البحث:

دف البحث إىل التحقيق يف تداعيات هذا الفراغ الترشيعي والعواقب النسبية عىل تعايش هي

  .يف املجتمع اإليطايلأولئك املسلمني 

 
 أمهية البحث:

هذه الدولة فمن املهم معرفة احلدود التي  سلمي ايطاليا هم من سكان ومواطنيبام ان م

تفرضها قوانني هذه الدولة عليهم وما هي الفرص التي متنحها اياهم، كذلك من املهم ان 

 ؟وكيف يرى املسلمني هذه العالقة ،نبحث يف كيفية نظرة احلكومة االيطالية اىل مسلميها

                                                 
شارك يف مشاريع بحثية مع  .الدكتوراه يف علم النفس الرتبوي يف اجلامعة العربية األمريكية يف رام اهللطالب سنة ثانية يف برنامج  1

شارك ايضا ، حول املسلمني وحياهتم اليومية يف ايطاليا متخصصا يف دراسة املجتمع املغريب يف تورينوخمتصني من جماالت خمتلفة 

 حر األبيض املتوسط.يف دورات وورش عمل ركزت عىل دراسة منطقة الب
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وكيف يؤثر كل هذا يف التعايش السلمي والودي بني الديانات املختلفة يف شبه اجلزيرة 

 . ؟االيطالية

متثل ميالنو وتورينو سيناريوهني مهمني للغاية يف دراسة التعامل مع التنوع الديني عىل 

ز كال السياقني بوجود امنعية كبرية ويشهدت املدينتان تنمية اقتصادية وصنا املستوى املحيل.

 Mezzetti & Ricucci) طويل األمد للمهاجرين، مع نسب كبرية من املجتمعات االسالمية

تطورت انظمة متباينة للفرص السياسية، والتي بدورها ولدت ويف هذين السياقني،  .(2020

العنيف املنغلق ومنها  :هاأشكاال  خمتلفة من اشكال التعامل مع السلطات السياسية املحلية من

 املنفتح عىل االخر. 

 منهج البحث:

يرتكز عىل االطالع عىل االدبيات ودراسة العالقة واملنهج األنثروبولوجي يف دراسة احلالة 

والتأثري املتبادل بني الوضع العام واملكان والزمان اخلاص الذي نبحث فيه كذلك اعتمد 

 النوعية مع االطراف املعنية. الباحث عىل املالحظة وعىل املقابالت

 
 ميالنو وتورينو. -الدين والدولة -ايطاليا، االقليات الدينية -االسالم الكلامت املفتاحية:
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 A comparison between Milan and Turin 

 

Hamza Younes1 

 

The objective of the current research is an analysis of the conditions of the 

Muslims who live in Italy. As a result of the absence of a formal recognition, 

the demands of the Muslims who reside in Italy are handled by the local 

administration.  

The present work aims to investigate the implications of this legislative 

absence and the relative consequences on the coexistence of those who are 

Muslims in Italian society. Given the difficulty in studying all Muslims 

residing in Italy, it was decided to focus on their existing representations, 

comparing the case of the city of Turin and that of Milan. 

The researcher relied mainly on qualitative interviews with representatives 

of the Islamic communities in Italy, in addition to reviewing the literature 

that concern us. 

 

Keywords:Islam, Italy, religious minorities in Europe, Religion and the 

state, Milan and Turin. 

                                                 
1 second-year student in the PhD program in Educational Psychology at the Arab American University 

in Ramallah. Participated in research projects with specialists from different fields on Muslims and 

their daily lives in Italy, specializing in the study of Moroccan society in Turin. He also participated 

in courses and workshops focused on the study of the Mediterranean region. 



 

 

منية جهزة لا ماعي من وجهة نظر العاملين في لا مدى فاعلية وحدة النوع الاجت

 جهاز قيادة قوات لامن الوطني الفلسطيني نموذجا :الفلسطينية
 

1رنا اخلويلد.  

 

 مقدمة:

 العدالة حتقيق يف ويسهم جدا مهام األمن قطاع يف االجتامعي النوع قضايا دماجإ يعترب

 الرقابة آليات وإرساء األمن قطاع تطوير عمليات هاتتطلب التي اجلنسني، بني واملساواة

 جهزةباأل جتامعياال النوع وحدات باستحداث الفلسطينية احلكومة قامت وعليه واملساءلة،

 من جمموعة بتنفيذ الداخلية وزارة ورشعت الوزراء جملس قرار عىل بناء 2008 عام األمنية

 .جتامعياال النوع قضايا لدمج األمنية األجهزة استجابة لتعزيز اهلادفة املشاريع

 مشكلة البحث:

تقرار ص عمل األجهزة األمنية وفق الصورة السائدة واملتعارف عليها بحفظ االستخي

تعاطي املخدرات  فات املجتمعية مثلباآلالسيايس واألمني واملجتمعي للمواطن، والتوعية 

هذه  احلد من وقوعها، حيث عرفتالغري قانونية ملحاربة اجلرائم وسلحة وخطورة حيازة األ

رصها عىل رجال األمن، فاستحداث عمل وحدات النوع املهام بغالبيتها العظمى بق

ة األمنية جهزعمل األ عىل -اع التميز ضد املرأةنوأالتي  تعنى بالقضاء عىل كافة -ي االجتامع

ع لدمج عملها باألجهزة دوات وخطط ومشاريأىل اسرتاتيجيات وإاملختلفة، التي حتتاج 

القيام هبذه عىل ءة قادر افطاقم عمل مدرب يمتلك القدرة والكىل إىل حاجتها إ ضافةإاألمنية، 

مدى فاعلية وحدة مثل يف املت دراسة اإلجابة عىل سؤاهلا الرئيساملهمة وعليه ستحاول هذه ال

 جهزة األمنية جهاز األمن الوطني نموذجا؟جتامعي من وجهة نظر العامالت باألالنوع اال

 أسئلة البحث:

 دماج النوع االجتامعي؟إات التي جيب توافرها لتعميم ودوما األ 1

 ما مدى كفاءة املوظفني واملوظفات يف قضايا النوع االجتامعي؟ 2

 هداف البحث:أ

 للتعرف عىل ما ييل:هتدف هذه الدراسة 

                                                 
من الوطني، منسق اللجنة االستشارية مدير النوع االجتامعي بقوات األ، ةمريكيومدرس يف اجلامعة العربية األ هراطالبة دكتو1

 رشاد االجتامعي، دورات يف التفاوض وحل  الرصاعات.إفلسطني، دبلوم مبادرات نسوية و /لوحدات النوع االجتامعي 
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دماج النوع االجتامعي يف جهاز إسهل وتساعد يف عملية تدوات التي جيب أن تتوفر لاأل -1

 األمن الوطني الفلسطيني.

ت التي يتمتع هبا العاملون يف قضايا ءالسامت الوظيفية والقدرات والكفاالتعرف عىل ا -2

ت ءاامتالكهم للكفا سطيني وكيف يسهلالنوع االجتامعي يف جهاز األمن الوطني الفل

 والقدرات عىل عملية دمج قضايا النوع االجتامعي باجلهاز.

 مهية البحث:أ

مدى فاعلية وهو مهية تسلط الضوء عىل موضوع غاية يف األكوهنا يف مهية الدراسة أتتمثل 

من الوطني ضايا النوع االجتامعي يف جهاز األعمل وحدة النوع االجتامعي لدجمها ق

دوات التي جيب توافرها لدمج ألر العاملني يف اجلهاز من ناحية اجهة نظالفلسطيني من و

سامت الوظيفية التي قضايا النوع االجتامعي إضافة للكفاءة ومستوى القدرات والتدريب وال

وحدة النوع االجتامعي التي تساهم بشكل سلس ومقنع يف دمج قضايا النوع  ويمتلكها موظف

 االجتامعي يف عمل اجلهاز.

 منهج البحث:

ستقوم الدراسة باالعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل ملالئمته لطبيعة الدراسة وباستخدام 

االستبانة كأداة جلمع املعلومات، من عينة الدراسة حيث ستقوم الباحثة باختيار عينة عشوائية 

من الوطني ألن يف جهاز اوالعامل مالدراسة وهتعتمد عىل البعد اجلغرايف  واجلنس من جمتمع 

 .الفلسطيني

،  قيادة منية الفلسطينيةجهزة األية،  وحدة النوع االجتامعي،  األفاعلالكلامت املفتاحية:   

من الوطني الفلسطينيقوات األ



 
 2022 وذجامدى فاعلية وحدة النوع الاجتماعي من وجهة نظر العاملين في لاجهزة لامنية الفلسطينية: جهاز قيادة قوات لامن الوطني الفلسطيني نم 

  

 

246   
 

The Effectiveness of the Gender Unity from the Point of View of 

Workers in the Palestinian Security Services: 

The leadership of the Palestinian National Security Forces as a Model 

 

Rana El Khouly 

Abstract 

The study aimed to identify the extent of the effectiveness of the 

performance of the gender unity from the point of view of workers in the 

Palestinian National Security Forces, so the creation of this unity in the 

Palestinian security services came in order to achieve local ownership, 

which is an important requirement in the development of the security sector 

and the establishment of mechanisms of control and accountability. In light 

of the results, the study found many recommendations to continue to 

integrate gender programs according to various strategies and units of 

national security. 

 
Keywords: effectiveness, gender unit, Palestinian security services, 
leadership of the Palestinian national security forces 



 

أثر إلاجراءات القطرية في الجانب الثقافي في تحقيق التعايش السلمي في دولة 

ضوء أهداف الهجرة القطرية لتحالف الحضاراتفي قطر   

 
1هند حممد أمحد احلامديد.  

 مقدمة:

التعايش والسالم، الذي يعد  جزءا من سياسة الدولة حتظى دولة قطر بسجل كبري يف جمال 

الداخلية واخلارجية وسط عامل تكثر فيه الرصاعات. وتضم دولة قطر أعىل نسبة من املهاجرين 

يف العامل، لذلك حرصت عىل إدارة هذا التنوع السكاين بكفاءة لتحقيق التعايش السلمي 

 كهدف حضاري سام  تسعى إليه البرشية.

 ث:مشكلة البح

إىل أي مدى نجحت دولة قطر يف دعم التعايش السلمي يف اجلانب الثقايف يف ظل التنوع 

 السكاين الكبري الذي تشهده ويف ضوء أهدافها يف جمال اهلجرة لتحالف احلضارات؟ 

 أسئلة البحث:

ماهي اإلجراءات القطرية يف اجلانب الثقايف التي قامت هبا دولة قطر لدعم التعايش السلمي 

 قيق أهداف اهلجرة القطرية لتحالف احلضارات؟وحت

ما مدى رضا العاملة املهاجرة يف دولة قطر عن اإلجراءات التي قامت هبا الدولة يف اجلانب 

ذه اإلجراءات عىل التعايش السلمي والتقاء ، وأثر ه2020-2015الثقايف يف الفرتة من 

 احلضارات؟

 أهداف البحث:

 رية يف اجلانب الثقايف عىل التعايش السلمي يف دولة قطر.التعرف عىل أثر اإلجراءات القط

 قياس مدى رضا املجموعات السكانية من العاملة الوافدة يف دولة قطر عن هذه اإلجراءات.

تقييم دور اإلجراءات القطرية يف اجلانب الثقايف يف دعم التعايش السلمي بني املجموعات 

 ة القطرية لتحالف احلضارات.السكانية يف دولة قطر يف ضوء أهداف اهلجر

 أمهية البحث:

تأيت أمهية الدراسة يف التعرف عىل القوانني واإلجراءات التي تعزز التعايش السلمي يف جمتمع 

 متعدد الثقافات واألعراق وحتافظ عىل كرامة االنسان، من أجل:

                                                 
سالمية من جامعة التكنولوجيا املاليزية1 ضارة اإل سفة واحل سالمية من جامعة التكنولوجيا املاليزيةطالبة دكتوراه يف الفل ضارة اإل سفة واحل شاركت يف عدد من املؤمترات والندوات حول شاركت يف عدد من املؤمترات والندوات حول ، ، طالبة دكتوراه يف الفل

 .  قطر..  قطر.Eraو و   scopusحوار األديان وحتالف احلضارات، هلا العديد من األبحاث العلمية املنشورة يف جمالت حوار األديان وحتالف احلضارات، هلا العديد من األبحاث العلمية املنشورة يف جمالت 



 
 2022 القطرية في الجانب الثقافي في تحقيق التعايش السلمي في دولة قطر في ضوء أهداف الهجرة القطرية لتحالف الحضاراتأثر إلاجراءات  

 

 

248   
 

، 2030دعم األمن واالستقرار واستثامره يف حتقيق التنمية املستدامة ورؤية قطر الوطنية -

 وحتقيق أهداف اهلجرة وتقارب احلضارات. 

كام يمكن استثامر النموذج القطري يف إدارة التنوع السكاين يف اجلانب الثقايف لنرش قيم -

ين اضطهادا يف بعض دول العامل، فضال  التعايش السلمي عامليا، السيام جتاه األقليات التي تعا

عن املعلومات النوعية التي قد تضيفها الدراسة إىل الدراسات التي هتتم بالبحث يف قضايا 

 التنوع السكاين والتعايش السلمي والتحالف احلضاري.

وقد تسهم هذه الدراسة يف تعزيز سياسة القوة الناعمة التي تنتهجها دولة قطر خارجيا -

قات ورشاكات إقليمية وعاملية وجذب استثامرات خارجية، وتعزيز دورها لكسب صدا

اإلقليمي والدويل؛ لذا فإن الدراسة تستكشف اإلجراءات القطرية يف اجلانب الثقايف املستلهم 

من القيم واملبادئ العاملية يمكن أن يستهدى به يف شأن التنوع السكاين والتعايش السلمي يف 

 يتناسب مع خصوصية كل دولة. العديد من الدول بام 

 منهج البحث:

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل وأداة االستبيان، وتم اختيار عينة طبقية من 

 -15فرد، وتراوحت أعامر العينة من ) 2401العاملة الوافدة يف املجتمع القطري بلغ عددها 

 سنة( وهو سن العمل املعتمد دوليا.  65

ة عىل التحليل الكمي للبيانات املستخلصة من االستبانة وتم اعتامد مقياس اعتمدت الدراس

تم التحليل االحصائي لبيانات االستبيان لتحقيق  SPSS ليكرت الرباعي، وباستخدام برنامج

 أهداف الدراسة واإلجابة عىل أسئلتها والوصول اىل النتائج والتوصيات.

 

 .اهلجرة، التعايش، السلمي: الثقافة، احلضارة، الكلامت املفتاحية
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The Impact of Qatari Measures on the Cultural Aspect in Achieving 

Peaceful Coexistence in the state of Qatar in Light of The Qatari 

immigration goals for Alliance of Civilizations. 

 

Hind Mohammad Ahmad Al Hammadi 

 

Abstract : 

Qatar has a considerable record in maintaining coexistence and peace as a part of the 

nation’s external and internal policies amidst of a world filled with conflicts. As 

well, Qatar hosts the highest percentage of immigrants in the world. The nation 

succeeded to effectively manage the diverse population and maintain coexistence 

through religious legislation and civil laws that are aligned with Qatari immigration 

goals for civilization alliance. The study applied the descriptive analytical method in 

which a questionnaire was given to a sample of 2401 participants. The collected data 

identified to what extent peaceful coexistence would be achieved through the 

procedures of cultural aspects of population groups in Qatar and identified the level 

of expatriate satisfaction with these procedures between the years 2015 and 2020 

since the main objective of the study is to assess the Qatari migration goals for 

civilization alliance.   

 

Keywords: Culture, Civilization, migration, Peace, coexistence. 

 



 

 

  القانون  محور 



 

 مقاربة بينية إلستكشاف دور إطار إسالمي لحقوق املؤلف في تطوير التهيئة

 لتزام بالقانون في ماليزياالقانونية لدى املسلمين تجاه الا

 

1كوثر بيوميد.  

 :ةمقدم

عتامد املتزايد عىل التكنلوجيا يف مجيع جوانب احلياة املعارصة جدال كثيفا حول بعض يثري اال

ثارها السالبة يف املجتمعات وسلوك األفراد مثل اجلرائم السيربانية بأشكاهلا املختلفة ومن آ

بينها القرصنة الرقمية وكيفية مكافحتها حلامية حقوق املؤلفني الرقمية. ورغم وجود قوانني 

ن الظاهرة ما زالت أومحاية حقوق املؤلف الرقمية إال ملكافحة القرصنة الرقمية  صارمة

أن اجلمهور منترشة بصورة واسعة خاصة يف املجتمعات اإلسالمية. ووفقا لألدبيات السابقة 

ناك حاجة جتامعية والثقافية، لذلك هذا مل يكن يتوافق مع مكوناته االإقلام يلتزم بالقانون 

جتامعية وتعمل عىل تطوير التهيئة فعالة تنطلق من الثقافة االآليات أخرى  ستخدامماسة ال

 لتزام بالقانون.فراد جتاه االالقانونية لأل

 مشكلة البحث: 

ىل إارا حلقوق املؤلف الرقمية يستند يعتمد البحث عىل ما ذكرته األدبيات السابقة فيقدم إط

ة القانونية لدى املسلمني يف تطوير التهيئ مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ثم يقوم بدراسة دورها

لتزام بالقانون ومن ثم مكافحة القرصنة الرقمية، وذلك من خالل إجراء مقابالت نحو اال

 مجاعية مع عينة من طالب اجلامعات بامليزيا. 

 أسئلة البحث:

. هل هناك اختالف بني حقوق املؤلف الرقمية الوضعية املوحدة وبني منظور الرشيعة 1

 سالمية؟اإل

. ما مدى إمكانية اقرتاح إطار عمل يستند إىل األهداف اإلسالمية )مقاصد الرشيعة( 2

 حلقوق املؤلف الرقمية؟

. إىل أي مدى يؤثر اإلطار القائم عىل املقاصد حلقوق املؤلف الرقمية عىل موقف املسلمني 3

 جتاه القرصنة الرقمية واالمتثال للقانون؟

  

                                                 
 أستاذ مساعد أكاديمية احلضارة اإلسالمية كلية العلوم اإلجتامعية واإلنسانية جامعة ماليزيا التكنلوجية املاليزية 1
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 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

ختالف بني أسس املنظور اإلسالمي حلق املؤلف وقانون حق املؤلف . حتديد أوجه اال1

 املوحد.

اصد الرشيعة( حلقوق املؤلف . اقرتاح إطار عمل قائم عىل األهداف اإلسالمية )مق2

 الرقمية يتامشى مع التوجه اإلسالمي للمجتمع.

متثال املسلمني جتاه إطار حقوق املؤلف الرقمية القائم عىل ا. استكشاف موقف ومدى 3

 مقاصد الرشيعة.

 أمهية البحث:

مهية البحث يف أنه يقوم بدراسة ظاهرة متزايدة وتشكل حتديا كبريا للمرشعني أتكمن 

بتكار ورشكات اإلنتاج الذي يقوم عىل االوالقانونيني واملبدعني وألصحاب األعامل 

ات مستمدة الذهني، وكيفية مكافحتها واحلد منها قدر اإلمكان باستخدام وسائل وآلي

الدراسات لك فإن هذا البحث يفيد الباحثني يف جمال جتامعية. لذوتتوافق مع الثقافة اال

جتامعي، وكذلك يفيد الباحثني يف تدرس كفاءة القانون يف سياقه اال جتامعية التيالقانونية اال

جمال األمن السيرباين وبصفة خاصة املهتمني بالقرصنة الرقمية. ومن الناحية العملية فهذا 

ليات محاية حقوق املؤلف آ حتديث ترشيعات ووالقانونيني يف البحث قد يفيد املرشعني

جتامعية الثقافية للمجتمع الرقمية بام يتوافق مع البيئة االالرقمية وترشيعات مكافحة القرصنة 

 الذي تطبق فيه. 

 منهج البحث:

جتامعي وبصفة خاصة املنهج النوعي ويستخدم تصميام بينيا يتبنى البحث املنهج القانوين اال

 جتامعية النوعية وبني الفقه اإلسالمي.دراسات االون والجيمع بني القان

 

 القانوين التوجيه ، الرشيعة مقاصد ، للقانون االمتثال ، النرش حقوق ، الرقمية القرصنةالكلامت املفتاحية: 
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Interdisciplinary Approach to Explore the Role of an Islamic Digital 

Copyright framework in Developing Muslims’ Legal Orientation Toward 

Law Compliance in Malaysia 

 

Kawthar Bayoumi 

ABSTRACT  

The research paper investigates the influence of an Islamic framework for 

digital copyright based on Maqasid Al-Shari’ah to explore the compliance 

attitude in Malaysia. The objectives of this study are to identify the 

discrepancy between the standardized copyright and the Islamic perspective, 

additionally, to propose a normative framework based on Maqasid Al-

Sharia’h for digital copyright which is in line with the Islamic orientation of 

the society, finally, to explore the Muslim’s compliance attitude toward the 

Maqasid-based framework for digital copyright based on their religious 

loyalty and belief. As such, this qualitative research uses Islamic Turath to 

develop the framework, then, focus group discussions to explore people’s 

compliance attitude toward digital piracy and copyright compliance. The 

findings provide in-depth information and best practices guidelines 

compliant to the Islamic perspective. Moreover, the findings present a 

noteworthy insight that may benefit IP policymakers in Malaysia to improve 

their current policies and build a national strategy that encourages domestic 

innovations ,based on Maqasid Al-Sharia’h. 

 

Keywords: Digital Piracy, Copyright, Law Compliance, Maqasid al-Shari’ah, Legal 

Orientation 

 



 

 
السيارات الكهربائية ذاتية القيادة بين تحقيق التنمية املستدامة واملسؤولية 

 املدنية عن اضرار الذكاء الاصطناعي
 

1غزوان عبد احلميد شويش اجلبوريد.  

 مقدمة:

القيادة )صديقة البيئة( من بني أهداف التنمية املستدامة، ان إنتاج السيارات الكهربائية ذاتية 

إال أنه بسبب األرضار التي تنجم عن استعامهلا وصعوبة إثباهتا من قبل املرضور لصعوبة 

إثبات اخلطأ يف جانب حمدثه خلصوصية عملها بطريق الذكاء اإلصطناعي قد يسبب عائقا  

 أمام ازدهار مثل هذه السيارات.

 مشكلة البحث:

تكمن املشكلة يف أن  مسألة تعويض األرضار املتحققة عن هذه السيارات ال بد من إثباهتا يف 

جانب حمدثها لكي يتمكن املرضور من احلصول عىل التعويض الذي يتناسب مع الرضر، إال 

أن خصوصية عملها بوساطة الذكاء االصطناعي قد يعيق املرضور يف سبيل حصوله عىل 

كز التوجيه والسيطرة الفعلية يف سري هذه املركبة يكون متعددا من عدة التعويض، ذلك أن مر

جهات )العقل الذكي، القمر االصطناعي، وقائد هذه السيارة(، فإذا عجز املرضور عن إثبات 

مسبب الرضر فقد حيرم من تعويض خيفف عنه الرضر الذي أصابه، ومن ثم ال بد من سبيل 

 التعويض.آخر ليحصل املرضور من خالله عىل 

 أسئلة البحث:

 ان أهم االسئلة التي من املمكن أن تثار يف هذا البحث هي:

 ما هو السبيل لتحقيق التنمية املستدامة يف مثل هذا النوع من الصناعات..1

. عىل من تقع املسؤولية عن تعويض األرضار التي تسببها السيارات الذكية التي تعمل 2

 بالذكاء االصطناعي.

 املرضور عن إثبات اخلطأ، فهل هناك سبيل آخر لتعويض املرضور.. اذا عجز 3

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

 التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 . بيان مزايا ومنافع حتقيق التنمية املستدامة.1

                                                 
القانون املدين، شارك يف العديد من املؤمترات الدولية )االردن،  ،جامعة تكريت، ختصص القانون اخلاص ،كلية احلقوقتدرييس يف 1

اجلزائر، تونس( فضال  عن املشاركات يف املؤمترات والندوات يف داخل العراق)جامعة تكريت واجلامعات العراقية االخرى(. 

 .والتدريس يف كليات جامعة تكريت.
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حتقيق أهداف التنمية املستدامة ومحاية املستهلك من أرضار السيارات . خلق موازنة بني 2

 ذاتية القيادة.

 . إجياد احللول املتعددة من أجل تعويض املرضور عن أرضار مثل هذه اآلالت.3

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف اجلانب البيئي ويف احلقل القانوين، حيث أن حقل القانون يعمل عىل 

 احلياة كافة، ويف هناية املطاف خري البرشية مجعاء. تنظيم مفاصل

 منهج البحث:

إن  املنهج املتبع يف البحث هو املنهج التحلييل، الذي يعمل عىل حتليل النصوص القانونية يف 

الترشيعات املدنية التي تناولت هذا املوضوع، وهو حتديد املسؤول عن أرضار السيارات 

 لترشيعات اخلاصة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.الكهربائية ذاتية القيادة. وا

: السيارات ذاتية القيادة، التنمية املستدامة، الذكاء االصطناعي،  املسؤولية، الكلامت املفتاحية

 التعويض.
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Self-driving Electric Cars between Achieving Sustainable 

Development and Civic Responsibility for the Damages of Artificial 

Intelligence 

 

Dr.Ghazwan Abdul Hameed Shwaish1 

Abstract  

 

Among the most important goals of achieving sustainable development is to 

rely on clean sources of energy that reduce the negative impact on the 

climate and also reduce costs for the consumer, which is what electric car 

manufacturers seek. However, due to the damage caused by these products 

due to their complex way of working, which is the path mediated by artificial 

intelligence, it will make it difficult for the affected to obtain the appropriate 

compensation, due to the difficulty of proving the fault on the side of the one 

causing the damage, due to the multiplicity of the actual guidance and 

control centers of this machine. 

For this reason, we will shed light in this research on two things that we 

address in two sections, the first of which will be in the impact of the 

production of self-driving electric cars on achieving sustainable 

development goals, and in the second topic we will address the civil liability 

of the manufacturer for damages to self-driving cars.  

 

KeyWords: Self-driving cars, sustainable development, artificial 

intelligence, responsibility, compensation. 

 

 

                                                 
1 A teaching researcher at the Faculty of Law / University of Tikrit, specializing in private law / civil 

law, participated in many international conferences (Jordan, Algeria, Tunisia) as well as participation 

in conferences and seminars inside Iraq (Tikrit University and other Iraqi universities). And teaching 

in the faculties of Tikrit University. 



 

 

 التنظيم الدستوري لصنع السياسات العامة 

 يف العراق

1م.دلني رسدار زهدي النوري  

 مقدمة:

ا  أّييعد  الدستور يف  دولة هو اعىل الوثائق القانونية منزلة، وتقوم الدساتري يف الدول مجيع 

بتنظيم املسائل املتعلقة باحلقوق واحلريات وتوزيع التخصصات والسلطات وتنظيم العمل 

هبم، فالدستور هيتم بتنظيم العالقة بني السلطة واحلرية للحفاظ عىل السالم االجتامعي 

بعد تبنيه مبدأ  2005، وينامز دستور مجهورية العراق لعام احلكم يف الدولة أساسبوصفه 

الفصل بني السلطات الثالث وهذا بدوره يؤثر بشكل كبري عىل ما يتعلق بالسياسات العامة 

 داخل الدولة.

 مشكلة البحث:

دولة متر بعدة مراحل، تكمن مشكلة هذه الدراسة حول  أيعملية صنع السياسات العامة يف 

تباين  فضاّلّعنالرسمية الثالثة يف العراق يف عملية صنع السياسات العامة السلطات  أدوار

 حجم التخصص باختالف املرحلة. 

 أسئلة البحث:

 اهم االسئلة التي يثريها البحث وتتم معاجلتها يف البحث ...

 ماهية السياسات العامة -1

 مراحل صنع السياسات العامة -2

العامة من واقع دستور مجهورية العراق ما دور السلطات الرسمية يف السياسات  -3

 ؟2005لعام 

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -األهداف:ّالتي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه 

 وخصائصها. أنواعهاو أهدافهاالوقوف عىل تعريف السياسات العامة وبيان  -1

                                                 
أستاذة جامعية و مستشارة قانونية، عضو االحتاد الدويل للحقوقيني، حصلت عىل درجة البكالوريوس يف القانون والسياسة  1

ة بحوث منشورة جامعة دهوك ، عىل درجة املاجستري يف كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية ختصص قانون عام /  دستوري، لدهيا عد 

 يف جمالت اكاديمية و لدهيا العديد من املشاركات يف املحافل الدولية و إقليمية.



ّ
 2022 التنظيم الدستوري لصنع السياسات العامة في العراق 
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 مرحلة صنع السياسات العامة.دراسة  -2

معرفة التنظيم الدستوري لتوزيع ختصصات السياسات العامة بني السلطات الثالثة  -3

 يف العراق.

 أمهية البحث:

الدستوري لتخصص السلطات الرسمية  اإلطارهذه الدراسة حول بيان  أهميةتكمن 

راحلها )صياغة الثالث يف عملية صنع السياسات العامة يف العراق يف كل مرحلة من م

السياسات، تنفيذ السياسات، تقييم وتقويم السياسات( وذلك يف اطار وصفي وحتلييل 

 . 2005للمواد القانونية لدستور العراقي لعام 

 منهج البحث:

ا  بالوقوف عىل مفهوم السياسات العامة  أساّساتم االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل منهج 

 ومراحل صنعها.

 

 الدستور، السياسات العامة، السلطة التنفيذية، السلطة الترشيعية،ملفتاحية: الكلامت ا

 الفصل بني السلطات.
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The Constitutional Organization of Public Policy Making in 

Iraq 

 

Dileen sardar zuhdi Alnoori 

 
Abstract:ّ
The constitution in any country is considered the highest status of legal 

documents, and the constitutions in all countries regulate issues related to 

rights and freedoms, the distribution of powers and authorities, and the 

organization of work with them. The Constitution of the Republic of Iraq of 

2005 is distinguished by its adoption of the principle of separation between 

the three powers, and this in turn greatly affects what is related to public 

policies within the state. Moreover, the public policy-making process in any 

country goes through several stages. The problem of this study lies in the 

roles of the three official authorities in Iraq in the public policy-making 

process, in addition to the varying size of jurisdiction according to each 

stage. 

 

Keywords: constitution, public police, Executive Authority, Legislature, 

Separation of powers. 



 

 
 ألادلة العلمية الحديثة وحجيتها في إلاثبات الجنائي دراسة حالة

 ()القانون الجنائي الليبي
 

 عمران عيل عبداجلليل خليفةم.م.

 

 مقدمة:

املحققني لإلفالت من اجلاين حياول باستمرار التسرت عىل جريمته وطمس األدلة وتضليل 

العقاب ومن يد العدالة، إذ تقف الطرق التقليدية عاجزة يف االثبات اجلنائي للتهمة أو نفيها 

ملرتكبي اجلريمة. مع تطور املجتمعات وتقدمها العلمي تنوعت وتطورت وسائل اإلثبات 

ديدة الرتكاب اجلنائي مع انتفاع املجرم أيضا  من التقدم العلمي وابتكاره وسائل وأساليب ج

 اجلريمة.

 مشكلة البحث:

عىل الرغم من حقيقة أن التقدم العلمي يف هذا العرص ساعد بشكل كبري عىل مكافحة 

ا تغريات يف االساليب اإلجرامية وصعوبة تعقبها واحلصول عىل  اجلريمة، إال أنه رافقه أيض 

مهمة مكافحة اجلريمة  معلومات عنها باستخدام طرق تقليدية جلمع األدلة، مما أجرب من هلم

 باالعتامد عىل األدلة العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي.

 أسئلة البحث:

 ما مدى حجية األدلة العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي وفق القانون الليبي؟ /1

ما مدى االستعانة لدى مأمور الضبط القضائي باألدلة العلمية احلديثة يف مرحلة مجع /2

 االستدالالت؟

هل االستعانة بتلك األدلة أسهمت يف تكوين قناعة لدى القضاة بحجيتها يف االثبات  /3

 اجلنائي؟

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف: 

 وضعي والفقهي لألدلة العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي.بيان التأصيل ال /1

 توضيح مدى حجية األدلة العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي وفق القانون الليبي. /2

حتليل مدى االستعانة باألدلة العلمية احلديثة لدى مأمور الضبط القضائي يف مرحلة مجع  /3

 ى القضاة بحجيتها يف االثبات اجلنائي.االستدالالت مسامهة يف تكوين قناعة لد
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 أمهية البحث:

من خالل التأكيد عىل االرتباط بني التقدم العلمي واملجال اجلنائي، والذي ال هيم القانونيني 

فقط، ليشمل املتخصصني يف الفقه املعارص بسبب املفاهيم واملعلومات العلمية التي سيحتوهيا 

ك مناقشة وحتليل النصوص القانونية الوضعية من خالل حول اآلراء الفقهية املعارصة. وكذل

ما سيقدمه البحث من تشخيص نظري حلجية األدلة العلمية احلديثة، وسيساعد بال شك يف 

تكوين عقيدة القناعة لدى أصحاب القرار واملرشعني حول أمهية تلك األدلة يف تطوير املجال 

 اجلنائي.

 منهج البحث:

ة واستنباط السامت املتعلقة بطبيعة هذه الظاهرة، سيعتمد لتحديد مفاهيم هذه الدراس

الباحث عىل املنهج الوصفي واملنهج االستقرائي التحلييل الستقراء وجتميع كل ما يتعلق 

 باملوضوع.

 : األدلة العلمية، اإلثبات اجلنائي، احلجية، التحقيق.الكلامت املفتاحية

 

Authentic Modern Scientific Evidence in Criminal Evidence:  Case 

Study of Libyan Criminal Law 

 

OMRAN ALI A KHALIFA 

Abstract:  

The aim of this study is to clarify the legal and doctrinal status of modern 

scientific evidence and to clarify its authority in criminal evidence in 

accordance with Libyan criminal law. In order to protect people's rights and 

freedoms from violation, considering the public interest, the researcher 

relied on the inductive and analytical approach as well as the descriptive 

approach of Libyan legislation on criminal proof. The study answers the 

main question of what modern scientific evidence is and how authoritative 

it is in criminal evidence. The researcher points out that this study reinforces 

the trend towards the use of modern scientific evidence in the stages of 

investigation and proof and improved knowledge and experience of the 

judicial officer and members of the judicial bodies in dealing with scientific 

evidence and its methods requiring knowledge and training. The study may 

also point to the need to highlight texts and laws that allow the use of such 

evidence and determine the circumstances under which modern scientific 

evidence needs to be relied upon. 

keywords: Scientific evidence, criminal proof, authentic investigation. 

 



 

 
 آلاليات الوطنية والدولية لحماية حقوق كبار السن

 في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة
  

1آيات جواد مجيل حوشيةم.م.  

 حمور البحث: القانون

 مقدمة:

نص االعالن العاملي حلقوق االنسان يف مواده عىل ان االنسان يولد حرا ، وله كامل احلقوق 

التي منحت له منذ حلظة والدته، وهي ليست منحة من أحد، بل هي حق مكتسب وفق 

إال أن  ،محاية حقوق االنسان من أي انتهاكالرشائع الساموية ووفق الدستور الذي كفل 

العديد من الدول ال تلتزم بضامن تطبيق هذه احلقوق، وأصبح االنسان هو آخر اهتامم هذه 

الدول، ومن هنا كان ال بد من إجياد ضامنة حقيقية إللزام الدول عىل صون كرامة االنسان 

وحقوقه، ومع مر السنني تبلورت جمموعة من األفكار التي رسخت القيم اإلنسانية، 

عة من اآلليات الوطنية والدولية، والتي تكفل وتراقب ضامن احرتام تطبيق وأوجدت جممو

مبادئ حقوق االنسان وصون كرامته من أي تعد قد يلحق به.   وقد شهد العامل يف العقود 

األخرية زيادة يف أعداد املسنني نتيجة للتطور الطبي والصحي الذي قىض عىل العديد من 

إىل ارتفاع نسبة املواليد ورافقه أيضا زيادة يف معدل حياة األمراض يف العامل، وأدى ذلك 

هبم يف  ة للضعف واملرض واحلاجة وربام زجاإلنسان احلياة أرسهم وعائالهتم وتركتهم فريس

 دور املسنني.          

  مشكلة البحث:

غون مع تسارع وترية تقدم سكان العامل يف السن، من املتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين يبل

، 2050مليار نسمة يف العام  2إىل  2015مليون نسمة يف العام  900عاما  أو أكثر من  60

( وهو ما يدل عىل ارتفاع عدد كبار السن يف املجتمعات كافة، 2017)منظمة الصحة العاملية، 

وتؤكد اإلحصائيات الرسمية وغري الرسمية عىل تعرض فئة كبار السن يف املجتمع الفلسطيني 

سنة فأكثر( يف املجتمع الفلسطيني تعرضوا  65من كبار السن ) %8عىل أن  2019لعنف إىل ا

للعنف من قبل أحد أفراد األرسة سواء املقيمني يف منزل األفراد كبار السن، ويف ضوء هذه 

املعطيات تكمن إشكالية الدراسة يف إجراء دراسة حتليلية للعنف ضد كبار السن يف املجتمع 

 لبعض املتغريات املتعلقة بنوع اإلساءة التي تعرض إليها، وعليه تكمن الفلسطيني وفقا  

                                                 
ضابط يف جامعة االستقالل ،بكالوريوس علم جرية والقانون من جامعة االستقالل، ماجستري قانون عام من جامعة النجاح،  1

 .ابنة أسري حمرر يف سجون االحتالل، شاعرة فلسطينية
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إشكالية الدراسة يف اإلجابة عىل التساؤل الرئيس املتمثل بام مدى فاعلية اآلليات الوطنية 

 والدولية حلامية حقوق كبار السن يف األرايض الفلسطينية املحتلة ؟

 أسئلة البحث:

 ئلة الفرعية التالية:ينبثق عن التساؤل الرئيس األس

 حقوق كبار السن التي جيب محايتها؟ ما  -

 االليات الوطنية والدولية حلامية حقوق كبار السن يف األرايض الفلسطينية املحتلة؟ ما -

ما مدى فاعلية ونجاعة هذه اآلليات لتحقيق محاية حقيقية لكبار السن يف األرايض  -

 ؟ ةلفلسطينية املحتلا

 أهداف البحث:

 التعرف عىل حقوق كبار السن التي جيب محايتها . -1

 توضيح اآلليات الوطنية والدولية حلامية حقوق كبار السن. -2

علية اآلليات لتحقيق محاية حقيقية لكبار السن يف األرايض الكشف عن مدى فا -3

 الفلسطينية املحتلة.

 أمهية البحث:

وزيادة جمال املعامالت عىل ، املجتمعاتمتثل حقوق اإلنسان أمهية بالغة يف ظل تطور 

فرع من فروع القانون الدويل يطلق عليها اسم القانون  دصعيدين الوطني والدويل، وهي تعال

الدويل حلقوق اإلنسان، ما جعل من مسألة محاية حقوق كبار السن  مسألة جوهرية استوجب 

بذولة عىل الصعيد الدويل امل اجلهود إىل فإضافة السهر عىل محايتها و كفالتها و الرقابة عليها،

من اتفاقيات ومعاهدات دوليه تتعلق بحامية حقوق كبار السن، ومن أجهزة تابعة لألمم 

املتحدة أو أجهزة فرعيه تعنى بحاميتهم، وايضا تواجد آلليات فعالة عىل الصعيد الوطني 

حلامية حقوق اإلنسان تسهر عىل ضامن محاية احلق اإلنساين، والتي تعرف باآلليات الوطنية 

غري رسمية، واملقصود باآلليات الرسمية، اآلليات  مدا كبار السن سواء  كانت رسمية أوحتدي

احلكومية أو القضائية، وأما الغري الرسمية، فهي املؤسسات الوطنية واملنظامت الغري حكومية 

عنية بحقوق اإلنسان، واملجتمع املدين و اإلعالم، فكل دولة ال ختلو من اهلياكل احلكومية امل

وإن تباينت طبيعتها وأدوارها تباينا كبريا ، اما اآلليات الغري رسمية، فإن هناك نوعا من 

التفاوت يف األشكال، ففي بعض البلدان ال تتوافر هبا مؤسسات وطنية أو دواوين مظامل، أو 

. وهذا اإلنسانجلان برملانية متخصصة، أو حتى منظامت غري حكومية،  تعمل ىف جمال حقوق 

يعني وجود قصور يف آليات احلامية، ويشكل ثغره يف املنظومة الشاملة اخلاصة بحامية حقوق 

 اإلنسان يف الدولة. 



 
 2022 في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة آلاليات الوطنية والدولية لحماية حقوق كبار السن 
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وعليه ستساعد هذه الدراسة يف التعرف عىل االليات الوطنية والدولية حلامية حقوق كبار 

ني االليات الوطنية واآلليات السن يف األرايض الفلسطينية املحتلة، والتعرف عىل االنسجام ب

 الدولية.

 منهج البحث:

سنقوم بدراسة النصوص القانونية ذات  اذتعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل 

 اإلجتهادات الفقهية ذات العالقة،العالقة وحتليلها، مستندين بذلك لبعض الكتب العلمية و

بحقوق اإلنسان وخصوصا  كبار  وحتليل بعض نصوص االتفاقيات الدولية ذات العالقة

 السن.

 اآلليات الوطنية، اآلليات الدولية، كبار السن، األرايض الفلسطينية املحتلة.الكلامت املفتاحية: 
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National and International Mechanisms to Protect the Rights of Older 

Persons in the Occupied Palestinian Territory 

 

Ayat Jawwad Jameel Housheiah 

 

Abstract:                                                                       
As stated in the articles of The Universal Declaration of Human Rights, 

humans are born free and must obtain all rights granted to them since birth. 

Freedom is not a gift to be accrued; but a right acquired in accordance with 

the divine laws and the constitution, which guarantees the protection of 

human rights from any infringement. However, several states have not 

committed to ensuring proper application of those rights, rendering citizens 

the least of their concern. Therefore, finding assurance that obligates states 

to preserve human dignity and rights has become inevitable, resulting in the 

evolution of ideas that established human value and created a set of national 

and international mechanisms that ensure and monitor the implementation 

of human rights principles and preserve its dignity from any infringement 

that may be inflicted upon it.       

As a result of medical and health development that eliminated many diseases 

around the world in the last few decades; we have witnessed an increase in 

the number of elderlies which has led to a rise birth rates as well as an 

increase in the human life rate, thus leaving entire families as prey to 

weakness, disease, demands and possibility of being placed in retirement 

home. 

Keywords: National mechanisms, International Mechanisms, Older 

Persons, Occupied Palestinian Territory 

 



 

 

  التربية الرياضية محور 



 

 
 أثر التمرينات بالجهد الهوائي في تحسين اللياقة القلبية التنفسية والوزن لدى

 الرجال املصنفين بالبدانة بحسب مؤشر كتلة الجسم
 

1)م.د عيل كريم فنطيل 2)أ.م.د مروة عيل محزة     ( 3)أ.م.د حسني منايت ساجت    ( ) 

 

 مقدمة:

املجتمعات باألخص املهمة جدا يف املجتمعات العاملية مجيعا و اتعوتعد البدانة من املوض

السمنة او عىل صحة االنسان وبالتايل جيب اجياد احللول للقضاء عىل  ملا هلا من مضار   ؛العربية 

التامرين الرياضية وحتديدا الرياضات اهلوائية التي هلا دور كبري يف ختفيف بمرحلة البدانه 

 الوزن واكسدة الدهون الضارة وحتسني كفاءة اجلهاز النفيس والقلبي عىل حد سواء . 

 مشكلة البحث:

تبلورت مشكلة البحث يف نسبة البدانة الكبرية التي اصابت الرجال والنساء يف الفرتة 

نمط احلياة الرسيع الذي يعتمد عىل كثرة وجبات االكل الرسيعة وطبيعة نتيجة ل ؛االخرية

يعمل عىل حرق السعرات احلرارية للجسم وبالتايل يرتاكم الكم الكبري  العمل املكتبي الذي ال

 يف جمال فسيولوجيا نيمن الدهون الضارة التي تسبب زيادة يف الوزن ومن خربة الباحث

عداد وتطبيق مترينات خاصة وفقا لنظام بإة هذه املشكلة ولوا دراسالتدريب الريايض حا

ثريها يف ختفيف الوزن لدى الرجال يف مرحلة البدانة فضال عن معرفة أالطاقة اهلوائي ملعرفة ت

ثريها عىل تطوير كفاءة اجلهاز التنفيس القلبي الذي له دور كبري يف حرق الدهون والسعرات أت

 احلرارية .

 أسئلة البحث:

هم يف ني اللياقة القلبية التنفسية وتسحتسعىل هل التمرينات باجلهد اهلوائي  تعمل  -1

 ختفيف  الوزن ؟ 

 أهداف البحث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

حسب بلطاقة اهلوائي للرجال املصنفني يف مرحلة البدانة اعداد مترينات وفقا لنظام ا -1

 مؤرش كتلة اجلسم .

                                                 
 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة. –تدرييس يف كلية الصفوة اجلامعة  1
 جامعة كربالء املقدسة –تدريسية يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  2
 بية البدنية وعلوم الرياضة يف جامعة كربالء املقدسة كلية الرتيف تدرييس ومقرر قسم العلوم النظرية  3
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ثري التمرينات باجلهد اهلوائي يف حتسني اللياقة القلبية التنفسية والوزن أالتعرف عىل ت -2

 .حسب مؤرش كتلة اجلسمبللرجال املصنفني بمرحلة البدانة 

 أمهية البحث:

تخفيف الوزن حدود نظام الطاقة اهلوائي لتكمن امهية البحث يف وضع مترينات خاصة ضمن 

حسب مؤرش كتلة اجلسم فضال عن العمل عىل حتسني بلدى الرجال املصنفني بمرحلة البدانة 

هم وبشكل كبري يف حرق الدهون والسعرات احلرارية نه يسأل ؛فيس والقلبينكفاءة اجلهاز الت

 للجسم.

 بحث:منهج ال

 املجموعة الواحدة باالختبار القبيل والبعدي  االباحثون املنهج التجريبي ذ لمعاست

 .البدانة –اللياقة القلبية التنفسية   -اجلهد اهلوائي الكلامت املفتاحية: 
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The Effect of Aerobic Exercise on Improving Cardiorespiratory 

Fitness and Weight in Men Classified as Obese by Body Mass Index 

 
Ass.prof.Dr. Hussein Mnaty Sachit  Ass. Prof.Dr.Marowa Ali Hamzaa Dr.Ali Kareem Finteel 

 
Abstract: 
The study aimed to prepare aerobic exercise exercises for men classified as 

obese according to body mass index, and to identify the effect of these 

exercises on improving cardiorespiratory fitness and weight reduction. The 

body mass index of (5) men aged (40-45 years) and the duration of the 

experiment was (2) months for the period from 1/5/2022 to 1/7/2022 with 

(24) training units divided into (3) units per week and from The most 

important conclusions reached by the researchers are that the exercises 

designed according to the aerobic energy system had a positive impact on 

improving cardiorespiratory fitness, which led to a decrease in body weight 

and they became within the pre-obesity stage, which is an international 

classification approved according to the BMI equation. This came as a result 

of the exercises that were characterized by the method of suspense and the 

removal of the sample from boredom, and all of this has a positive impact 

on the studied variables. 

Keywords: Aerobic exercise - cardiorespiratory fitness – obesity. 

 
 
 

 



 

 
أثر تمرينات الكارديو مرتفعة الشدة في مؤشر كتلة الجسم  ونسبة السكر بالدم 

 لدى املصابات بداء السكري من النوع الثاني
 

1)م.د امحد عباس عبعوب 2)م.م صفاء عبد عيل ابراهيم  ( 3)أ.م.د حسني منايت ساجت  ( ) 

 مقدمة:

سماجلسمممم وزنوزن يعديعد ضوع  موضممموع   الطبيعيةالطبيعية الدمالدم ودهونودهون املثايلاملثايل اجل سانلإلنسمممان ا  ا  حيوي  حيوي   ا  ا  مو   حياتهحياته مراحلمراحل يفيف لإلن

ضوجهنضممموجه وتطوروتطور رضوريةالرضمممورية املؤرشاتاملؤرشات منمن يعد  يعد   كذلككذلك ن ص يةالصممم ية احلالةاحلالة ملتابعةملتابعة ال   والوظيفيةوالوظيفية ال

سيةوالنفسمممية صخصمممتتواملوامل الباحثونالباحثون بموجبهابموجبها يعمليعمل التيالتي والنف ضيةوالرياضمممية الطبيةالطبية املجاالتاملجاالت يفيف صونصمممونخ   والريا

 . والنفسيةوالنفسية

 مشكلة الب ث:

ا يف بلدان العامل كافة وهو من االمراض اصبح مرض السكري من االمراض االكثر شيوع  

اذا كان يف بدايته املقصود به السكري من النوع الثاين  هالتي من املمكن السيطرة علي ةاملزمن

ا ومن العمل عىل الوقاية منه ايض  ها السيطرة عليه بل من نستطيعناك الكثري من الطرق التي وه

 ا رياضة الكارديو املرتفعة الشدة التي هلا االثر الكبري يف احلد  هذه الطرق هي الرياضة وحتديد  

جراء هذه إ ىل ختفيف الوزن الزائد من هذا املنطلق تم  إمن مقاومة االنسولني الذي يؤدي 

 الدراسة . 

 سئلة الب ث:أ

 ة الشدة تعمل عىل ختفيف الوزن ؟ هل التمرينات الكارديو مرتفع

هل التمرينات الكارديو مرتفعة الشدة تعمل عىل التخلص من مرض السكري من النوع 

 الثاين ؟

 أهداف الب ث:

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة الب ث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

  -تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أالتي يمكن 

رتفع الشدة للسيدات املصابات بداء املسلوب الكارديو أعداد مترينات خاصة بإ -1

 السكري من النوع الثاين .

                                                 
 مدرس تربية رياضية يف مديرية تربية كربالء املقدسة  1
 مرشف فني يف مديرية تربية بابل قسم النشاط الريايض والفني . 2
 بية البدنية وعلوم الرياضة يف جامعة كربالء املقدسة كلية الرتيف تدرييس ومقرر قسم العلوم النظرية  3
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ثري هذه التمرينات يف ختفيف الوزن والتخلص من السكر املرتفع يف أالتعرف عىل ت -2

 ت بداء السكري من النوع الثاين .ااجلسم للمصاب

 أمهية الب ث:

تخفيف الوزن لاكثر ص ية بعيدة عن العقاقري الطبية  تكمن امهية الب ث يف اجياد طرق

سلوب علمي حديث وهو مترينات أمامرسة الرياضة ببالتخلص من نسبة سكر الدم و

 الكارديو مرتفع الشدة للمصابات بداء السكري من النوع الثاين .

 منهج الب ث:

 املجموعة الواحدة باالختبار القبيل والبعدي  االباحثون املنهج التجريبي ذ لمعاست

 الرياضة -.داء السكري –كتلة اجلسم -مؤرش  –الكارديو  الكلامت املفتاحية:

 

 
The Effect of High-Intensity Cardio Exercise on Body Mass Index and 

Blood Sugar in Patients with Type 2 Diabetes 

Ass.prof.Dr. Hussein Mnaty Sachit Dr.Safaa Abd Ali Ibrahim Dr.Ahmed Abbas Hussein 

 

Abstract: 

The study aimed to prepare high intensity cardio exercises for women with 

type 2 diabetes and to identify the effect of these exercises on weight, body 

mass index and the percentage of accumulation of glucose in the blood. 

Their number is (7) infected women, aged (35-40 years), and the trial period 

was (2) months for the period from 15/4/2022 to 15/6/2022, with (24) 

training units divided into (3) units per week, and one of the most important 

conclusions which the researchers pointed out is that stomach exercises had 

a positive role in weight loss for female patients, according to the BMI 

equation. It was also clear that high-intensity cardio exercises dissolved the 

accumulated fats in female patients, which led to a relative decrease in blood 

glucose, which is a good indicator for eliminating insulin resistance in the 

body.                            

Keywords: Cardio - body mass index - diabetes mellitus 

 



 

 

 رسال وفق انموذج ريجليوث واثره في تعلم مهارة لا على برنامج تعليمي 

 لقصير(  للطالب بالريشة الطائرةا–)الطويل 

 

 مقدمة:

يعد التعلم احلركي واحد من املجاالت املهمة واالساسية يف الرتبية الرياضية يف بناء السلوك 

وجود نامذج تعليمية هلا الدور الكبري يف عمليه وصول املعلومات  فضال  عناحلركي للطالب 

 اىل املتعلم وبناء الربامج التعليمية داخل ادمغه الطلبة وتعلمهم هبا.

 مشكلة البحث:

ضعف العديد من الطالب عىل اداء املهارات االساسية بالريشة الطائرة واغلب هذه تتضمن 

متنوعة من املثريات وهذا  ةبيئ هاملتعلم يواج لاملهارات تقع حتت نظام الدائرة املفتوحة مما جيع

 داء املهارات .أيصعب  ما

 أسئلة البحث:

الطويل  ةالطائر ةمهارة الريش وفق نموذج رجيليوث يف تعلم  عىلثريألمنهج التعليمي تلهل 

 والقصري .

 أهداف البحث:

وفق انموذج رجيليوث يف تعلم مهارة االرسال عىل دف البحث اىل اعداد منهج تعليمي هي

وفق عىل القصري ( للطالب بالريشة الطائرة والتعرف عىل تأثري املنهج التعليمي -)الطويل 

 القصري ( للطالب بالريشة الطائرة.-)الطويل انموذج رجيليوث يف تعلم مهارة االرسال 

 أمهية البحث:

هم يف بناء املسار احلركي وتعلم االداء يسهي حماولة الباحثني يف اعداد املنهج التعليمي 

 نموذج رجيليوثأوفق عىل املهارة  هالصحيح هلذ

 

                                                 
سنوات يف التدريس اجلامعي ودرست اكثر من مادة  10ة يف كلية الرتبية للبنات ختصص علم النفس العام لدهيا خدمة يتدريس 1

 بحوث يف جمالت حمكمة وعاملية 10املؤمترات والندوات ولدهيا اكثر من الكثري من يف من مواد فروع علم النفس وشاركت 

ة يف كلية الرتبية الرياضية ختصص التعلم احلركي ولدهيا اكثر من مخس سنوات من خدمة التدريس اجلامعي ومواد يتدريس 2

 تدريس الرتبية الرياضية ولدهيا بحوث منشورة يف جمالت علمية وحمكمة

سنة يف تدريس مواد الرتبية الرياضية والتعلم احلركي  15الرتبية الرياضية ختصص التعلم احلركي لديه اكثر من تدرييس يف كلية  3

 بحث يف جمالت عاملية وحمكمة يف الرتبية الرياضية 20للدراسات االولية والعليا ولدية اكثر من 

 

1م. رقيه رافد شاكر 2 م. رقيه محزه كناوي   3وسام صالح .ا.د   
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 منهج البحث:

 املنهج التجريبي  عاملاست

ةالطائر ةالقصري( الريش –رسال )الطويل مهارة اإل –انموذج رجيليوث الكلامت املفتاحية: 

An Educational Program according to the Regolith Model in Learning 

Long – short Serving Skill for Students in Badminton 
 

M. Ruqayya Rafid Shaker1 M. Ruqayya Hamza Gnawi 2 Prof.Wissam Salah Abdel Hussein3  

 
Abstract: 

The research problem focuses on the weakness of many students in 

performing some basic skills in Badminton, and since most of these skills 

fall under the open circuit system, which makes the learner face a diverse 

environment of stimuli, and this is what makes it difficult to perform the 

skills, so the researchers decided to use an educational curriculum that is 

prepared according to The stages of the Regolith model in order to learn the 

skills studied in a good way. The aim of the research is to prepare an 

educational curriculum according to the Regolith model in learning some 

basic skills for students in badminton and to identify the effect of the 

educational curriculum according to the Regolith model in learning some 

basic skills for students in badminton. Some basic skills of badminton 

students. 

The researchers used the experimental method in the manner of two equal 

groups with a pre- and post-test, and standardized skill tests were used to 

measure the studied skills, in addition to preparing the educational units 

according to the stages of the model by one unit per week for a period of (8 

weeks). The researchers used the SPSS system to process the data and reach 

the results. 

 

Keywords: Regolith Model - Cat Skill (Long - Short) Flying Feather 
 

                                                 
1 Iraqi University - College of Education for Girls 
2 University of Karbala - College of Physical Education and Sports Sciences 
3 University of Karbala - College of Physical Education and Sports Sciences 



 

 

  لسياسةا محور 



 

 
 املآل وأثره في السياسة الشرعية

 

1أ.م.د. عبد الكريم عمر الشقاقي  

 

 مقدمة:

إن تقدير املآل يف األفعال من األمهية بمكان، وهو يف السياسة الرشعية آكد؛ ذلك ألن معيار 

التي نتوقع أهنا تقع، فمراعاة  :من االحكام، وقولنا املرجوة أيالسياسة هو املصلحة املرجوة 

حتصيل تلك املصالح أمر مقصود رشعا، وهو عني القاعدة التي تقول: )النظر يف مآالت 

ن  السيايس أل  ت األفعال موافقة أم خمالفة؛ األفعال معترب مقصود رشعا( بغض النظر إن كان

إلحجام إال بعد نظره إىل ما يتوقع ة ما باإلقدام أو باو يؤسس ملسألال  حيكم أمن املفروض أ

مكان أن يقع بعد حكمه عىل املسألة أو تأسيسه هلا؛ ألن ذلك يكون باعثا عىل االحرتاز قدر اإل

فإذا نظر املتسبب إىل مآالت األسباب؛ "من املفاسد التي قد تقع، ويف ذلك يقول الشاطبي: 

 مثال هذه األشياءفربام كان باعثا له عىل التحرز من أ

 مشكلة البحث: 

يعالج البحث من األخذ بقاعدة النظر إىل مآالت األفعال يف التفكري ما يرتتب عىل الوسائل 

عىل ختاذ القرار الصحيح يف السياسات اجلزئية ااملتخذة والوضع العام واملحيط اخلارجي عىل 

 وفق املصالح املرجوة. 

 أسئلة البحث:

 أمهها:يطرح البحث عدة اسئلة 

 ختاذ القرارات السياسية؟.اهل للمآل تأثري يف  .1

 هل تقدير املآل دور يف ترتب النتيجة عىل السبب؟.2

 أهداف البحث:

 حتامالا املحتملة املستقبلية الرؤى وفقعىل  القرارات ختاذا سياسة رسمهيدف البحث اىل 

 من يتوقع ما ودرء املصالح من ممكن قدر أكرب حتصيل جلأل السلب؛ أو باإلجياب راجحا

 املفاسد

  

                                                 
يف جمالت عاملية.  اا منشور  بحث   20له أكثر من  عة العراقية، الدراسات األولية والدراسات العليا.متدرييس يف كلية القانون والعلوم السياسية اجلا1

 .ما بني التخصص الدقيق أصول الفقه، وبني الفقه، وبني السياسة
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 أمهية البحث:

مكان ملصلحة ودرء املفسدة قدر اإل اىلإتكمن أمهية البحث يف إجياد السبل الكفيلة للوصول 

 تقدير املآالت.ب

 
 منهج البحث:

املنهج التطبيقي من عرض بعض احلوادث الواقعة فعال، والعمل عىل تطبيق القاعدة عىل فن 

 مكان يف السياسة الرشعيةالصائب قدر اإلختاذ القرار ا

 ، القواعد.ملآل، السياسة، الرشعية. املصلحةا الكلامت املفتاحية:
 
 

Looking at the Outcomes of Money and its Impact on Legitimate 

Politics 
 

Assist. Prof. Dr: Abdul Kareem Omar Abdul Kareem 

Abstract 

Looking at the outcomes of money and its impact is of great importance, and 

it is emphasized in legitimate politics. This is because the criterion of politics 

is the desired interest of the rulers, as well as our desired statement, i.e. the 

one we expect to occur, considering the achievement of those interests is a 

legally intended matter, and it is the same rule that says,” Looking at the 

outcomes of matters and their impact Legally intended regardless of whether 

the actions agree or don’t”. That is because any politician is not supposed to 

rule or establish an issue by acting or by reluctance, except after looking at 

what he expects to happen after ruling on the issue or establishing it because 

this is a precaution to beware of as much as possible to avoid undesired 

consequences. 

 

Keywords: outcomes ،Politics, legitimacy, interest 

 
 



 

 إشكاليات املواطنة في املجتمعات العربية وإلاسالمية: رؤية إسالمية تقدمية
 )الحالة الفلسطينية أنموذجا(

 
1 ةديمة فايق أبو لطيف د.      2د. كايد عزات كايد رشيم              

 

 مقدمة:

ما زالت مفاهيم املواطنة وحقوق اإلنسان يف املجتمعات العربية واإلسالمية حتتل مساحة 

شاسعة يف اجلدل والنقاش الدائر بني علامء الدين، والسياسة، واالجتامع، ويكتسب هذا 

اجلدل أمهية وحيوية من أمهية الفرد بغض النظر عن أيديولوجيته الدينية أو انتامئه السيايس 

دورمها يف إعامر األرض وما عليها، ومن فهم الدين هلذه األمهية؛ فمقاصد واملجتمع و

 الرشيعة واضحة، وهي سالمة الفرد واملجتمع، والرقي بدورمها وإصالح ما فسد فيهام.  

 وصياغة بناء يف وبداية األلفية الثالثة اهتامما  واضحا   هناية األلفية الثانية وقد شهدت

 قضايا أن منطلق من وسلطته بمجتمعه عالقته وتنظيم  قيمة الفرد لتعزيز اهلادفة  الترشيعات

 بوسعهم ما وعملوا ذلك، أدركوا قد املسلمني من األمة علامء فإن كمواطن، قضاياه هي األمة

 أمهها العوائق، من بالكثري اصطدمت ما غالبا املحاوالت هذه مثل نإاإلشكالية.  هذه حلل

بعض العلامء  أبدى وكذلك صعوبة تغيري الوعي اجلمعي، ولقد الدين، علامء  بفهم يتعلق ما

 وهي األساسية القاعدة من منطلقني يف عالج إشكاليات املواطنة، أكثر وتفهام مرونة

 حسب الفتوى وباالستناد إىل فقه الواقع واحتاملية تغري  ومكان، زمان لكل اإلسالم صالحية

  احوال العباد وحال البالد.

 لبحث:مشكلة ا

تربز إشكالية املواطنة كواحدة من القضايا املثرية للجدل يف جمتمعاتنا العربية، خاصة يف سياق 

تعدد اإليديولوجيات الدينية والسياسية يف فلسطني وما يرتتب عىل اختالفها من ممارسات 

يومية ومواقف متباينة، حيث يتجدد اجلدل حوهلا، بشكل مبارش أو غري مبارش، يف مواسم 

يف  "غري املسلم"األعياد املسيحية وغريها من األحداث التي تثري تساؤالت حول مكانة 

املجتمعات العربية اإلسالمية واحلكم الرشعي يف هتنئة غري املسلمني، خاصة املسيحيني منهم، 

 بأعيادهم أو الرتحم عىل موتاهم، وغريها من املسائل املرتبطة بمفهوم املواطنة.

راسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت: كيف يمكن جتاوز إشكاليات وتتمثل مشكلة الد

                 املواطنة يف املجتمعات العربية برؤية حتقق مقاصد الرشيعة وتستجيب للتحديات املعارصة؟                                            

                                                 
 .فلسطني -جامعة االستقالل،، وهلا أبحاث منشورة يف جمالت علمية حمكمةاإلنسانية كلية العلوماستاذ مساعد، 1
 .فلسطني -جامعة االستقالل،، وله أبحاث منشورة يف جمالت علمية حمكمةكلية العلوم اإلنسانيةاستاذ مساعد،  2
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 أسئلة البحث:

 ية التالية:                                                                     وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرع

 أهم اإلشكاليات التي يثريها مفهوم املواطنة يف املجتمعات العربية من النواحي الفكرية؟ ما -

 ما مفهوم املواطنة يف الفكر الليربايل الغريب ؟ -

 ما حقيقة التأصيل الفقهي ملفهوم املواطنة ؟  -

هل يمكن تقديم مقاربة جديدة حتقق مقاصد الرشيعة وتستجيب للتحديات التي يطرحها   -

 مفهوم املواطنة؟

 أهداف البحث:

 جاءت هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

 بيان أهم اإلشكاليات التي يثريها مفهوم املواطنة يف املجتمعات العربية من النواحي الفكرية. -

 .توضيح مفهوم املواطنة يف الفكر الليربايل الغريب  -

 .تأصيل تراث الفقه اإلسالمي  ملفهوم املواطنة  -

تقديم مقاربة جديدة حتقق مقاصد الرشيعة وتستجيب للتحديات التي يطرحها مفهوم  -

 .املواطنة

 أمهية البحث:

اصد العامة للرشيعة تكمن أمهية الدراسة يف تقديم رؤية إسالمية تقدمية باالنطالق من املق 

اإلسالمية، بحيث تكون قادرة عىل االستجابة للتحديات التي يطرحها مفهوم املواطنة يف 

املجتمعات العربية، وحتقق التوازن املطلوب ما بني األصالة واملعارصة، وتساهم يف إغناء 

ذلك من خالل احلوار العقالين حول ذلك املفهوم وغريه من املفاهيم اإلشكالية املرتبطة به. و

 الرتكيز عىل احلالة الفلسطينية أنموذجا.

 منهج البحث:

سيعتمد  منهجية البحث الوصفي،  الدراسة، هذا من املقصودة النتائج إىل الوصول ألغراض

وذلك من خالل إجراء املسح املكتبي )االستقرائي التحلييل( يف التأصيل الفقهي ملسألة 

نقدي للمواقف املعاشة من خالل املالحظة باملشاركة املواطنة مع إضفاء طابع التحليل ال

 واملواقف املعلنة واألفكار املسطورة يف األدبيات ذات الصلة.

املواطنة، أيديولوجيا،  املجتمع ، الفكر اإلسالمي التقدمي.الكلامت املفتاحية: 
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The Problems of Citizenship in Arab and Islamic Societies: A 

Progressive Islamic Vision 

 (The Palestinian Case as a Model) 

 
Dr. kayed Izzat Kayed Shreem Dr. Dema Faiq Abu latifa 

 

 

Abstract 

This paper shed light on the importance of presenting a progressive Islamic 

vision depending on the general purpose of Islamic Sharia which would be 

capable of responding to the challenges brought by the concepts of 

citizenship in Arab communities as well as achieving the required level of 

balance between originality and modernism, enriching the logical debate on 

citizenship and other controversial concepts taking Palestine current 

situation as a case study. 

 

key words: Citizenship, ideology, society, progressive Islamic vision. 

 

 

 



 

 

  لعالقات الدوليةا محور 



 

 
 ي السياسة الخارجية للدول فثر العوملة أ

 انموذج  أالسودان 
1د. ارشاقة الطاهر حممد امحد االمني   

 مقدمة:

ضعاف الدول وذلك من نتائج إو أ يف تقوية ا حاسم  عوملة التكتالت االقتصادية  دور   ؤديت

كثري من عالقات ال يفثر أوافرازات تدويل االقتصاد والذي جاءت بفكر رأسميل اقتصادي 

 سياسات الدول جتاه بعضها البعض . يفالرتابط والتعاون بني الدول، االمر الذي يؤثر 

 مشكلة البحث:

 :يتتتلخص مشكلة البحث االساسية يف السؤال اآل

 سياسات الدول اخلارجية  ومنها السودان؟ يفالدويل   ر االقتصادايل اي مدي يؤث-

 أسئلة البحث:

 صناعة القرار الدبلومايس ؟يف هل يؤثر اقتصاد الدولة  -1  

 سياسة الدول اخلارجية؟ يفايل اي مدي تؤثر سياسة املصالح  -2

 السياسة اخلارجية السودانية؟ يفما مدي تأثري االقتصاد الدويل  -3

 البحث:أهداف 

بناء عىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات 

 -تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أالتي يمكن 

 السياسة اخلارجية . يف* دراسة اثر االقتصاد الدويل  وتكتالته  

 االقتصاد الدويل . يفها  ري* عمليات اختاذ القرار الدبلومايس وتأث

 مهية البحث:أ

ان تأثري العامل االقتصادي كأحد العوامل الثمنية املهمة يف السياسة يف العوملة عيل عالقات 

 من عوامل االستقرار والسالم والسيادة م  همالدول وسياساهتا اخلارجية والداخلية يعد عامال 

حد أالسودان كالوطنية مما اسرتعي اهتمم الباحث لدراسة هذا االثر وتطبيق الدراسة عيل 

 الدول التي اثرت وتأثرت سياستها اخلارجية هبذا العامل .

 منهج البحث:

من مرحلة  اوامليدانية بدء   ةالشك ان املنهجية البحثية هي التي تقود ايل نتائج الدراسة النظري

مجع املعلومات ايل مرحلة حتليلها ونتائجها واملنهج البحثي املناسب هو الذي يوصل ايل نتائج 

بحثية حقيقية وصحيحة وهذا البحث اعتمد عيل املنهج  التارخيي و املنهج التحلييل وذلك 

                                                 
 قنوات فضائيةيف استاذ جامعي وباحث ومدير برامج واخبار  1
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لضمن وصول الدراسة ايل النتائج النظرية من خالل التحليل النوعي وسيعتمد التحليل عيل  

ايل نتائج  منهامضمون املعلومات التي سيتم مجعها يف موضوع البحث ومن ثم التوصل 

 ع الباحث الوصول اليها.الدراسة التي يزم

 

    ، السياسة اخلارجية،العالقات الدولية العوملة، االقتصاد الدويل،الكلمت املفتاحية: 

 .الدبلوماسية

The Impact of Globalization on the Foreign Policy of Countries- 

Sudan Model  

 

Eshraga Altahir Mohmmed Ahmed Alameen   

 Abstract: 
The study turned to dissecting the local economic and political reality to be 

the step to know how the foreign policy of Sudan is managed, and then the 

foreign economic relations effected. 

The main objective of this research is to present a scientific study on the role 

of the economy and its international blocs on countries in general and Sudan 

in particular as a case study for these countries. 

The study relied on the descriptive analysis method, in addition to the 

historical method and the case study method. 

Among the most important results that can be summarized in this extract, 

which are consistent with the questions and hypotheses of the study, the most 

important of them are: 

• The economy as a manifestation of globalization has made countries as a 

whole within the system to varying degrees. 

 • The foreign policy of countries is no longer the main gateway to the 

economic relations of countries because of the free market 

• International economic and trade agreements characterized the nature of 

foreign relations 

.The nature of the economic decision is shaped by the economic power of 

the state. 

 

Keywords:  Globalization, International Economy, International Relations, 

Foreign Policy, Diplomacy. 

 



 

 

 مستقبل السياسة الصينية إزاء ازمات الشرق الاوسط 

 2011بعد عام 
 

1د. رنا عبد احلسني عيل  

 

 مقدمة:

ياسة الصينية من هتامم السااملناطق احليوية التي حظيت بوسط من تعد منطقة الرشق األ 

دم وصوهلا وضاع وعطراف بغية هتدئة األسلوب الدبلومايس مع مجيع األاتباعها األخالل 

 ,زمات, والتأكيد عىل مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدولملرحلة الرصاع وخلق األ

 هدافها الطموحة يف هذه املنطقة وعىل رأسها تأمني مصادر الطاقة وضامنأوذلك بغية حتقيق 

 ها االستثامرية والتجارية يف املنطقة .استمرارية مشاريع

 مشكلة البحث :

زمات أة املتبعة من قبل الصني ملعاجلة معرفة السياسيتناول البحث مشكلة البحث املتمثلة ب

 حتقيق مصاحلها االقتصادية .وسط والرشق األ

 سئلة البحث :أ

 مهها:البحث جمموعة من األسئلة أيطرح 

 وسط .استها الناعمة يف منطقة الرشق األهل استطاعت الصني تطبيق سي (1

 ما هي االحتامالت املرجحة للسياسة الصينية يف املنطقة . (2

 هداف البحث :أ

 ىل:هيدف البحث إ

 حتقيق مصالح الصني االقتصادية . (1

 زمات يف املنطقة .أمنع حدوث  (2

 مهية البحث :أ

                                                 
سياسية  1 وم ال وراه يف العل سية يف كلية دجلة اجلامعة األالعالقات الدولية ، دكت 2هلية مند تدري واد 010  م علمت يف تدريس امل

وق اإل ، حق حث ول ب ، أص ون دويل عام ، قان ، منظامت دولية م سياسية سااآلتية : نظ سم تقنيات ن ون وق سم القان ن والديمقراطية يف ق

سم طب األ سم تقنيات صناعة األسنان وق برصيات وق ورة عامليا   عدد، سنان ال وث املنش ح وباس عدد: الب بات سك وع ست ن م ضم

ور يف املؤمترات الدولية  وثالثة و :حمليا  عدداثنان و سم القاحلض ون شغلت مناصب عديدة منها : مقرر ق سؤو 2010ان ولة وحدة م

وي و يساإلرشاد الرتب سؤولة وحدة اإلعالم و النف ودةللكلية وم ضامن اجل باط  و ارت بة وعض  شؤون الطل
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خرى السياسات األىل سياسة مغايرة عن إل الصني ووصتكمن أمهية البحث بالرتكيز عىل 

كية بغية حتقيق طموحاهتا االقتصادية يف يمرقبل الدول كالواليات املتحدة األ املتبعة من

 املنطقة . 

 منهج البحث :

 املنهج االستقرائي املستقبيل .

 . ياالقتصاد، االوسط الرشق ،السياسة الناعمة ،الصني الكلامت املفتاحية :

 

 

The Future of Chinese Policy towards the 

 Middle East Crises after 2011 

 

Dr. RANA ABDULHUSSEIN ALI 

 

Abstract 
It was noted that China always resorts to focusing on economic development 

through which it will achieve political stability, and this gives the impression 

of submission to an economic policy, and this is what it embodied several 

years ago in its important initiative to be the largest economy in the world, 

thus ensuring that the targeted countries are linked through China's channels 

of work .To create a very wide economic network of communication, 

transportation and infrastructure, China was able to achieve interaction 

between the economies of countries and the Chinese economy at the same 

time. Accordingly, the Middle East region occupies a large part of Chinese 

attention through the consolidation of trade relations. Thus, this research 

explores three main areas as follows: 

1 ) The possibility of China's cautious policy of indulging in regional crises. 

2 ) The possibility of China's active involvement in regional crises. 

3 ) The possibility of China retreating from indulging in regional crises. 

 

keywords: China, soft politics, the Middle East, the economy. 

 
 



 

 
 انعكاسات ألازمة ألاوكرانية على العالقات الروسية الغربية

2013-2018 
 

1مجال حممد مصطفى بدادد.  

 

 مقدمة:

وكرانيا إحدى أكرب األزمات التي تعيشها القارة األوروبية منذ احلرب أحرب روسيا عىل  تعد  

 انعكاسات متعددة األوجه عىل النظام العاملي برمته العاملية الثانية، والتي ستكون هلا حتم  

نتيجة املسار الذي اختذته أبعاد احلرب والتوترات التي أعقبتها وطبيعة القوى الفاعلة يف 

شظايا احلرب وخملفاهتا والعقوبات  ن  أل ؛صادية والعسكرية والسياسيةصياغة مالحمها االقت

اقتصادية ستنعكس آثارها وتتطاير شظاياها لتمس  "قنبلة نووية"لتي طالت روسيا بم يشبه ا

 بشكل أو بآخر املنطقة العربية التي تتقاطع مصالح دوهلا مع اجلانبني الرويس واألوكراين

 مشكلة البحث:

كيف تأثرت العالقات الروسية الغربية باألزمة األوكرانية يف ظل اختالف مواقف بيان 

 ومصالح أطراف األزمة

 أسئلة البحث:

 ؟  ةما أهم حمددات األزمة األوكراني -

 حسب وجهة نظر القوى املتدخلة؟بما األمهية االسرتاتيجية ألوكرانية  -

 ما تطور العالقات الروسية الغربية بعد األزمة األوكرانية-

 أهداف البحث:

 هتدف هذه الدراسة:

اآلثار انعكاسات األزمة األوكرانية ، و إىل حتديد أهم األهداف العلمية: هتدف هذه الدراسة

 2018و  2013ة املمتدة بني دالغرب يف املسببتها يف العالقات بني روسيا و التي

 األهداف العملية: هتدف هذه الدراسة إىل جمموعة من النقاط :

 مةمعرفة األسباب التي أدت إىل األزاألمهية اجليوسياسية ألوكرانيا والبحث عن  -

 األوكرانية .

 ربطه بمسار تطور األزمة األوكرانية .عوامل التدخل الرويس والغريب والتطرق ل -

 حماولة التعرف عىل أهم التأثريات التي أحدثتها األزمة األوكرانية عىل العالقات الروسية -

                                                 
 مساقات لقسم الثقافة العامةلعضو يف جملس كلية اآلداب، عضو يف إعداد خطة ل، رئيس قسم الثقافة العامة 1
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 أمهية البحث:

نشوء األزمة  ت وراءمن الناحية العلمية: علميا ستحدد هذه الدراسة األسباب التي كان

روسيا بني ته القوى املتدخلة يف األزمة أدتطوراهتا ، فضال عن الدور الذي األوكرانية و

 .2018إىل  2013ة املمتدة من دذلك يف املوالغرب و

أهنا ال تكتفي بدراسة األزمة األوكرانية يف من الناحية العملية : تكمن أمهية هذه الدراسة  

القوى الكربى   العالقات بنيتداعيات األزمة وانعكاساهتا عىلتبحث يف بل  حسبنظريا ف

 .حماولة وضع سيناريوهات ملآالت األزمةالفاعلة يف األزمة الروسية والغربية و

 منهج البحث:

مد عىل حتليل األدبيات العلمية ه الدراسة عىل املنهج االستنباطي الذي يعتذتم االعتمد يف ه

منه ر الفرضيات مع الواقع التجريبي واىل مقابلة أو اختبا نصلوصياغة البيانات العامة ل

كل اىل يعمل املنهج االستنباطي عرب االنتقال من ال :أي ،حتليل علمي للظاهرة حمل الدراسة

يتم عرض جمموعة من املعلومات  إذهو السبب وراء العمل به يف هذه الدراسة اجلزء و

 .اشكالية الدراسة نجابة عإل اىلإتساعد يف الوصول واستنباط العنارص التي س

 .زماتاأل -الغرب -اوكرانيا -الروسية-العالقات  :الكلمت املفتاحية
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The Ramifications of the Ukrainian Crisis on 

Western Russian Relations:2018-2013 

 
Jamal. M . baddad 

 

Abstract 

 

Russia’s war on Ukraine is one of the biggest crises experienced by the 

European continent since World War II, which will inevitably have 

multifaceted ramifications on the entire world system as a result of the 

course taken by the dimensions of the war and the tensions that followed it 

and the nature of the active forces in shaping its economic, military and 

political features. The war and its ramifications, the sanctions that affected 

Russia are like an economic “nuclear bomb” whose effects will be reflected 

and its fragments will fly to affect one way or another the Arab region whose 

interests intersect with the Russian and Ukrainian sides. 

This study aims to study and analyze the geo-political and geo-economic 

dimensions of Ukraine and the geopolitical and economic importance of 

Ukraine. The study deals with the background of the Ukrainian crisis and 

international efforts to solve it. The study attempts to know the impact of the 

Ukrainian crisis on the course of Russian-Western relations.  

 

Keywords: Relations - Russia - Ukraine - the West - crises 



 

 

  لجغرافيةا محور 



 

 
 مطار وعالقته بالتصحر فيتذبذب لا 

 محافظة ديالى
 

1أ.م.د. عيل خري اهلل رحيم 2م.م. ذكرى خليل ابراهيم   

 مقدمة:

ر بأنه العملي ة التي تؤد ي إىل تقليل اإلنتاجي ة البيولوجي ة لألرايض اجلاف ة؛ ي شري مفهوم التصح 

ر  وهي األرايض القاحلة أو شبه القاحلة ألسباب طبيعي ة أو برشية، وخيتلف مفهوم التصح 

ع املاد ي للصحراء املوجودة مسبقا ،  التي هتدد  إن ه يمث ل العملي ات املتعددة إذعن مفهوم التوس 

نظم البيئة لألرايض اجلاف ة ومن بينها الصحاري، واملراعي، واألرايض، واملستنقعات.، 

الطبيعية والبرشية ولعل العامل   :ة عوامل منهاعد  تشارك ظاهرة التصحر يف تكوينها و

 الطبيعي هو اكثر تأثريا  من العوامل االخرى. 

 مشكلة البحث:

  :لسؤال االيتتتلخص مشكلة البحث احلايل يف ا

 هل يؤثر تذبذب االمطار يف انتشار ظاهرة التصحر يف حمافظة دياىل؟•

 أي: ،ات من القرن املايضحرة يف عقد السبعينصهل هناك فارق كبري يف زيادة املساحات املت•

 قبل تفاقم مشكلة التغريات املناخية

لبيئية او مواجهتها هل هناك معاجلات تتخذ من قبل احلكومة للتخفيف من هذه الظاهرة ا•

 بالطرق املثىل.

 اسئلة البحث:

االمطار يف انتشار ظاهرة  ثري تذبذبأكيفية تهو من اهم االسئلة التي وردت يف البحث 

بني السنوات املاضية والوقت احلارض، وطرح  والتباين الزمني لظاهرة التصحر ما التصحر،

 اهم املقرتحات التي تعالج هذه الظاهرة.

البحث:ف اهدأ  

هيدف البحث اىل حتليل ظاهرة تذبذب االمطار للوقوف عىل مدى تأثريها عىل التصحر 

 احلاصل يف حمافظة دياىل وللوصول اىل اهم احللول واالقرتاحات التي حتد من هذه الظاهرة.

                                                 
 تدرييس يف وزارة الرتبية حاصل عىل شهادة الدكتوراه  لقب استاذ مساعد  1

 وزارة الرتبية العراقية لقب مدرس مساعد  يفتدريسية  2
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البحث:  ةمهيأ  

اتساع  يفلكشف عن دور التغريات املناخية التي يشهدها العراق اليوم لهذه الدراسة  جاءت

ذ االجراءات املناطق املتصحرة ومن ثم اجياد احللول املناسبة لتفادي خطرها البيئي واختا

 ثارها آالالزمة للتخفيف من 

 منهجية البحث: 

ه يتم حتليل البيانات املناخية لدرجات احلرارة البحث باملنهج التحلييل الذي منمتثلت منهجية 

الصور الفضائية للقمر الصناعي الندسات ومعرفة وكمية االمطار الساقطة، وكذلك حتليل 

 ةاملناطق واملساحات املتصحر

 ، قاحلة.دياىل، تذبذب االمطار ، التصحر الكلامت املفتاحية: 

 
 
 

Rain Fluctuation and its Relationship to 
 Desertification in Diyala Governorate 

 
DR. ALIK KHAIRULAH RAHEEM DHkRA KHALIL IBRAHEEM 

 

Abstract: 

The concept of desertification refers to the process that leads to a decrease 

in the biological productivity of drylands; They transform to arid or semi-

arid lands as a result of natural or human causes. The concept of 

desertification differs from the concept of the physical expansion of the pre-

existing desert, as it represents the multiple processes that threaten the 

ecosystems of dry lands, including deserts, pastures, lands, and swamps. The 

phenomenon of desertification participates in Its composition is many 

factors, including natural and human, and perhaps the natural factor is more 

influential than other factors. 
 

Keywords: Fluctuation of rain, desertification, Diyala, arid 



 

 
فاعلية برنامج إرشادي جمعي لخفض الضغوط النفسية وتحسين الثقة 

 بالنفس ألمهات متالزمة داون في محافظة مسقط والية السيب
 

1عائشة محود هالل اهلاشمية  

 

 مقدمة:

إرشادي مجعي وتقيص فاعليته يف خفض الضغوط النفسية يتناول البحث دراسة بناء برنامج 

ألمهات متالزمة داون يف حمافظة مسقط والية السيب، حيث أثبتت النتائج أثر الربنامج 

اإلرشادي اجلمعي يف خفض الضغوط النفسية وحتسني الثقة بالنفس ألمهات أطفال متالزمة 

   داون.

 مشكلة البحث:

يعاين من إعاقة فكرية، أو ذهنية متمثلة يف متالزمة داون، إن وجود فرد من أفراد األرسة  

يتطلب العناية اخلاصة والتدريب والدراية الكاملة، وهلذا تقع املسؤولية الكاملة عىل اآلم مما 

يعرضها للكثري من الضغوطات التي تؤثر عليها جسديا ونفسيا، ولقد أدركت الكوادر 

اخلاصة ومن ضمنهم أطفال متالزمة داون يف العامل العاملة مع األطفال من ذوي االحتياجات 

إىل ختطيط وتنفيذ اسرتاتيجية التدريب الفعالة التي من شأهنا مساعدة اآلباء واالمهات عيل 

القيام بأدوارهم وهلذا تبدو األمهية إىل االستناد إىل اخلدمات اإلرشادية والتدريبية لوالدي 

 فسية التي تعاين منها األمهات متالزمة داون.الطفل وخاصة األم حتى تتجنب الضغوط الن

 أسئلة البحث:

ما فاعلية برنامج إرشادي مجعي خلفض الضغوط النفسية وحتسني الثقة بالنفس ألمهات 

 متالزمة داون يف حمافظة مسقط والية السيب؟

 أهداف البحث:

 هدفت الدراسة إىل: 

متالزمة داون من خالل وضع خفض الضغوط النفسية وحتسني الثقة بالنفس ألمهات .1

 برنامج إرشادي منتقى وفقا لنظريات علم النفس.

                                                 

رس  1 باحثة دكتوراة يف مناهج وطرق تدريس الدراسات ، دكتوراة يف مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعي ة ةباحث ،جغرافيام د 

 والربامج التدريبيةمدربة للتطبيقات الذكية والربامج التعليمية اإللكرتونية، مقدمة للعديد من العروض ، االجتامعية جامعة السلطان قابوس
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التحقق من استقصاء ألثر فاعلية برنامج إرشادي مجعي خلفض الضغوط النفسية .2

 وحتسني الثقة بالنفس ألمهات متالزمة داون يف حمافظة مسقط والية السيب

يف خفض الضغوط النفسية وحتسني التعرف عىل مدى استمرارية أثر الربنامج اإلرشادي .3

 الثقة بالنفس لدي أمهات متالزمة داون .

 أمهية البحث:

تطبيق برنامج إرشادي هيدف إىل خفض الضغوط النفسية وحتسني الثقة بالنفس ألمهات .1

متالزمة داون، بحيث حيقق التوافق النفيس والتفكري اإلجيايب واحلصانة النفسية والثقة 

 بالنفس.

ة من الربنامج من قبل املختصني والدارسني واملامرسني للعمل اإلرشادي النفيس االستفاد.2

 لذوي االحتياجات اخلاصة وخاصة أطفال متالزمة داون.

 اعتامد الدراسة لوضع خطط لدراسة متغريات مستوحاة من الدراسة..3

ة داون من تطبيق ن قبل وزارة التنمية االجتامعية واجلمعية العامنية ملتالزمماالستفادة منه .4

 الربنامج عىل أمهات متالزمة داون يف بقية حمافظات سلطنة عامن.

 منهج البحث:

 استخدام املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعة الواحدة.

 

: الربنامج اإلرشادي اجلمعي، خفض الضغوط النفسية، حتسني الثقة الكلامت املفتاحية

بالنفس
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Effectiveness of Group Counseling Program in Reducing Stress and 

Improving Self- confidence With Mothers of Children with Down 

Syndrome in Muscat Governorate- Seeb State- 

 

Aaisha Humoud Hilal Al-hashemi 

 

Abstract 

This study aims to build a group counseling program in reducing stress and 

improving self-confidence with mothers of children with Down Syndrome 

in Muscat Governorate -Seeb State. The researcher used the Semi- 

experimental approach with one group. The study used various tools like the 

stress scale that is formed by Alshaks and Alsartawi (1996) and the 

researcher. After verifying the reliability and the stability of the study tools, 

the stress scale and the self-confidence scale were applied in a sample of 

(10) mothers of children with Down Syndrome.   

 The results of calculating the arithmetical averages and the standard 

deviations showed that there is some statistically significant difference 

between the stress degree and the self- confidence degree which the 

experimental sample individuals on pre and post measurement showed 

higher degree as a result of applying the group Counseling Program 

in this study. 

 

Keywords: Community counseling program, reducing mental stress, 

improving self-confidence 
 



 

 

  للغة الانجليزيةا محور 



 

 تأثير الفنون والحرف على مفردات اللغة إلانجليزية وتكوين 
 الجمل لدى الطالب بعد الحرب

 

1مصدق حممد برامهة أ.م.د.  

 مقدمة:

بأنشطة برشية ونواتج تلك األعامل الفنون شكال  من أشكال التعبري أو القدرة عىل القيام  دتع

ا للمؤلف. يشمل هذا املجال الرقص والدراما  عادة  ما تتضمن موهبة إبداعية أو تقنية، وفق 

واملوسيقى والفنون البرصية. وبالتايل، عادة ما يكون الرسم فعاًل  للغاية يف الفصل الدرايس، 

من تقديم جمموعة متنوعة من  وحيب الطالب الرسم أثناء التدرب مع بعضهم البعض. بدًل  

عادة  ما "الكلامت من جماًلت متعددة، من األفضل الرتكيز عىل جمموعة واحدة من الكلامت. 

ا ا مفيد  . "يكون تركيز الكلامت عىل موضوع ما، مثل احليوانات أو الوظائف أو الطقس، أمر 

 .الصلة املوضوعيةأحد التفسريات لذلك هو أنه يوجه انتباه التالميذ إىل الكلامت ذات 

(Hendricks, 2015).  
 مشكلة البحث:

يواجه الطالب واملعلمون الفلسطينيون ظروفا صعبة بسبب أعامل اًلحتالل اإلرسائييل مثل: 

احلواجز واعتقال الطالب واملعلمني. عالوة عىل ذلك، يستخدم بعض معلمي اللغة 

ىل تقنيات طرق جديدة لتعليم وتعلم اإلنجليزية األساليب التقليدية، أو نحتاج يف النهاية إ

اللغة اإلنجليزية، مثل الفنون واحلرف اليدوية لتقليل التأثري الذي مزقته احلرب وتعزيز تعليم 

 .تعلم اللغة اإلنجليزية

 أسئلة البحث:

تأثري الفنون واحلرف اليدوية عىل اللغة اإلنجليزية للطالب الذين تعرضوا لصدمات  ما 

 نفسية بعد احلرب؟

  

                                                 
اًلنجليزية. خربة طويلة يف تدريس اللغة. رئيس قسم الرتبية خالل السنوات األكاديمية دكتوراه. يف أساليب تدريس اللغة  1

حاليا عميد كلية اآلداب. شارك يف العديد من الندوات املحلية والدولية 2021-2020 ، مدير مركز اللغات 2020 - 2016

اإلنرتنت يف املجالس اًلستشارية لتقييم  ونرش العديد من األوراق البحثية. يعمل حالي ا كمتطوع مع بعض املجالت عرب

املخطوطات باإلضافة إىل العمل كممتحن خارجي لرسائل املاجستري يف جمال تدريس اللغة. شارك يف كتابة برامج بكالوريوس 

 وماجستري خمتلفة
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 أهداف البحث: 

معرفة تأثري الفنون واحلرف اليدوية عىل الطالب الذين تعرضوا لصدمة بعد احلرب باللغة 

 اإلنجليزية 

 أمهية البحث:

تعليم الطالب املصابني بصدمات نفسية مع إضافة ما خيفف من ضيقهم أو قلقهم بسبب 

الفنون واحلرف عىل جتارهبم. حتاول هذه الدراسة استكشاف تأثري تطبيق طريقة تدريس 

طالب الصف اخلامس الذين عانوا من الصدمات. ركزت الدراسة عىل املفردات ومهارات 

تكوين اجلمل. وجدت الدراسة شبه التجريبية فروق ذات دًللة إحصائية يف التحصيل بني 

 املجموعتني يف درجات اًلختبار القبيل والبعدي.

 منهج البحث:

ث تم ضامن موافقة املدرسة. كام تم التواصل مع أولياء أمور هج شبه جتريبي. حينتم تنفيذ م

املشاركني وأخذ موافقتهم لتسهيل مشاركة أطفاهلم يف الدراسة. وتم إبالغ مجيع األطراف 

 .املشاركة يف الدراسة بتصميم الدراسة وترتيباهتا

 
 تأثريات ، اإلنجليزية اللغة ، يدوية وحرف فنون ، اإلنجليزية اللغة تدريس الكلامت املفتاحية:

 .التدريس ، الصدمة بعد ما اضطراب أطفال ، احلرب بعد ما
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The Effect of Arts and Crafts on Postwar Traumatized Students' 

English Language Vocabulary and Sentence Formation 
 

Dr. Mosaddaq Mohammed Barahmeh 

Abstract: 

The aim of modern instructional approaches is on connecting disparate 

disciplines of knowledge. Implementing the use of arts and crafts in English 

Language classrooms is one of these techniques, particularly in war-torn 

places. The impact of using arts and crafts in teaching English to young 

Palestinian pupils who had experienced traumatic experiences and showed 

indicators of PTSD were investigated in this quasi-experimental study.The 

pupils' progress in the tests was analyzed using SPSS. The pupils' vocabulary 

learning and sentence production improved significantly as a result of the 

intervention. Arts and crafts in the ELT classroom have a variety of effects 

on students' learning and motivation. More research into the use of arts in 

the ELT classroom with students with special needs is needed. 
 

Keywords: ELT, arts and crafts, English, postwar impacts, PTSD children, teaching 



 

ٌ
ٌ
ٌملحاربة  تعليم العدالة والاحتواء وسيلة

ٌالغيرية وتطبيعها
 

1ش د.ميس قطامي  .أ 2.م.د. سهى قطاميأ   

 :مقدمة

، حقوق املسلمني ورفاههمهيدد خر ويشجع عىل كراهية اإلسالم وآليب اوورهيدد اخلطاب األ

دب ومهارات التفكري النقدي للتشكيك يف هذه اخلطابات تدريس األبويمكن معاجلة ذلك 

 املسلم. "خراآل"مع  إجيابية   وبناء عالقات  

 :مشكلة البحث

التعليم ببية وكيف يمكن مقاومتهام ووراإلسالموفوبيا والنزعة األ مشكلة وضوعامليتناول  

 لتحقيق العدالة االجتامعية والتسامح.

 :البحث ةسئلأ

ا خلطاب اإلسالموفوبيا واخلطاب العنرصي؟ ن  أ. ملاذا من املهم 1   تكون مدرك 

 . كيف يمكننا مكافحة اإلسالموفوبيا؟2

خر يف هم يف تعزيز العدالة والتسامح مع اآليس ن  أالصف  دب يف. كيف يمكن لتدريس األ3

 ؟املجتمع ككل  

 : هداف البحثأ

 هتدف الدراسة احلالية إىل:

 .زيادة الوعي بخطاب اإلسالموفوبيا -

خر دب الذي يمكن تدريسه لتشجيع احلوار وتعزيز العدالة االجتامعية وقبول اآلاقرتاح األ-

 .م غري مسلم  أأكان مسلام   سواء  

 .بحاث حول مقاومة اخلطاب اإلسالموفوبيااملسامهة يف جمموعة األ-

                                                 
خصصة( (1 جليزي دب اإليف األ مت سيلفانيا وقد درست يف جامعات  ن ن جامعة إنديانا يف بن ،  والنقد م ، واألوبأمريكا ردن عامن

ة أنرشت و حاث  عد  ه   يف جمالت   ب ن  علمي ضأع و ، م وبيا وف ، إسالم تعامر ص   ات  عودب ما بعد االس وي خت احلركة والعنرصية و ةاهل

سوية اإل ، أيف  سالمية والعربية. وشاركت يف مؤمترات  الن ، كندومريكا ، وا ، وتركياوبريطانيا   .ديب

جليزية و ((2 تدريس اللغة اإلن تلفة. وقد آقامت ب ل خم بة يف مراح و كندا وعملت أداهبا للطل ورونت تدريس يف ت سريهتا يف ال كملت م

م املرشفة عىل املدارس مجيع   ةلغل مقيام   تعلي ع جملس ال تب   ام و. ألفت ونرشت عدة ك ورونت جليزية وقصص   يف ت أل اباللغة اإلن طفال ل

ص  وا برتمجة القص ل يف األردن وقام ن دار املنه م نرشها م بإت يقل ن  أىل العربية بعد إوت تشار   اال  ق وقامت بنرش يف العامل العريب.  اوان

تابني  ع األأك مها كان باالشرتاك م وان مقدمة يف األحد حادثة ساتذة الزمالء يف اجلامعة بعن و يف امل ين ه ثا تاب ال جليزي والك دب اإلن

جليزية  نباللغة اإلن ي نرشت يف جمالت   عدد   فضال  ع حوث الت ن الب تلفة   علمية   م  .خم
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 مهية البحث:أ

ت إىل جرائم الكراهية د  أيف االزدياد و خذة  آاإلسالموفوبيا  ن  أمهية الدراسة يف حقيقة أتكمن 

ملقاومتها يف  جيب اعتامد اسرتاتيجيات   اعامل اإلقصاء وانتهاكات حقوق اإلنسان. لذأو

املسلم الذي بدوره  "خراآل"الفصل الدرايس ملساعدة الطالب عىل التعامل والتعرف عىل 

كاديمية ومشاكل التعصب خارج البيئة األ سيقلل الفجوة بني املسلمني وغري املسلمني

 املسامهة يف حتقيق العدالة االجتامعية واملساواة.و

 :منهج البحث

دب عن اآلخر ه من خالل تدريس األن  أيبني عىل الفرضية القائلة ب حاسم   بحث  

 ه يساعد يف املسامهة يف التسامح والعدالة يف املجتمع.سالموفوبيا، فإن  واإل

 

 .بية ، التعليم ، العدالةووراإلسالموفوبيا، التسامح ، املركزية األالكلامت املفتاحية: 
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Teaching for Justice and Inclusion in combatting  
Othering & Its Normalization 

Dr. Suha QutamiDr. Mais Qutami
 

  Abstract: 
Because teaching a single narrative no longer works and the importance of academic institutions lies 
in shaping world views, teachers and students must engage in raising questions about who is being 
othered throughout the readings which are discussed in the classroom and how the othering of 
Muslims, in particular, has been normalized within the educational system in the West. Teachers first 
need to learn about the impact Eurocentric and hegemonic discourses have on attitudes toward 
differences and how damaging it enhances the development and unity of any given society, and for 

e 
utilized. Thus, the study deals with these concerns and aims to introduce educational tools and 
resources that resist Eurocentrism and 
emphasis on Muslims as Islamophobia has been on the rise since 9/11. This approach is effective in 
combatting racism and islamophobia and contributes to social transformation, justice, and inclusion. 
The educational resources of this study should focus on multiculturalism, plurality, and decolonization 

Crash, Harold and Kumar, and Mohammed Ali among 
others. Assignments can include role play of Muslims and others dealing with the mainstream at a 
workplace, school, or social events in which students apply critical thinking and certain problem- 
solving skills to address situations related to othering and Islamophobic rhetoric arising in student- 
created scenarios. 
Keywords: Islamophobia, tolerance, Eurocentrism, education, justice. 

 
 



 

 

استخدام منهج ديمنج إلدارة الجودة الشاملة لتعزيز القيادة النسائية في 

 SCHWLARدراسة حالة عن :املؤسسات التعليمية 
 

1أ.م.انتصار محد ابونجم  

 

 مقدمة:

 متثل التي التوجيهية املبادئ من وجمموعة فلسفة أهنا عىل ، الشاملة اجلودة إدارة تعريف يتم

 خالل من عاملية منافسة يف البقاء لضامن مثبتة تقنية إهنا. باستمرار تتحسن ملنظمة األساس

 يتضمن. اإلمجالية املؤسسية العمليات وحتويل البرشية املوارد ذلك يف بام ، اإلدارة عمل تغيري

ا عرش أربعة ، الشاملة اجلودة إدارة فلسفة وهو ، ديمينج هنج  املامرسات من كمجموعة معيار 

 حواجز النسائية القيادات شهدت. وإنتاجيتها جودهتا زيادة عىل املؤسسات ملساعدة اإلدارية

 . العمل مكان إىل املتنوعة النظر ووجهات اخلربات جلب أمام كبرية

 :البحث مشكلة

 لتبني ، وتأسيسه املستمر التدريب إلجازة العليا اإلدارية املسئولية يشجع( 1986) دمنج 

ا Deming يقدم ، مبادئه يف. البقاء عىل املنظمة قدرة وتعزيز املستمر للتغيري اجلهود  إطار 

 .التقليدي اإلرشاف حمل لتحل والقيادة التعاون ويقرتح "املحولة املنظمة" لوصف حتولي ا

 سعي دون حتول التي العوائق من عدد عن والقيادة االجتامعي النوع حول الدراسات كشفت

 يف املرأة مشاركة أن إىل( 2003) براون تشري حيث ، تعليمية وإدارية قيادية ملناصب النساء

 هنج تأثري حتليل هو الدراسة هذه من الغرض. الرجل مشاركة من أقل كانت اإلدارية األدوار

 .عراقية تعليمية مؤسسة يف للمرأة القيادية األدوار تعزيز يف لدمينغ الشاملة اجلودة إدارة

 : البحث أسئلة

 يف للمرأة الشاملة اجلودة إدارة متكني كيفية إىل  الرتكيز  توجيه كيفية حول البحث يتمحور 

 األكاديمي القسم يف وإدارهتا املرأة قيادة Deming 14 مبادئ ستعزز كيف. الرتبوية القيادة

 الرتبوي؟ /

 :البحث أهداف

                                                 
مديرة مشاريع محاية الطفل ، استاذ مساعد يف كلية الرتبية و العمل االجتامعي )لبنان(ادارة و قيادة تربوية، ماجستري علوم تربوية / ماجستري  1

مدرب معتمد من وزارة الرتبية )لبنان( والشبكة  ،مديرة العالقات اخلارجية ملؤوسسة سكوالر )العراق(، )ابو ظبي(يف الكليات التقنية العليا 

نرشت العديد من االبحاث يف العلوم الرتبوية و قواعد التدريس احلديث ومتكني املرأة، شاركت يف العديد ،  الوطنية للرعاية )االحتاد االورويب(

 ة واملحلية.  من املؤمترات الدولي
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نح عندما املرأة تلعبه أن يمكن الذي املهم الدور إبراز إىل الدراسة هذه هتدف   إلدارة الفرص مت 

 القيادة يف النساء" بأن لالدعاء كبرية رؤى جيلب أن شأنه من. التعليمية املؤسسات وقيادة

ا عدد ا جيلبن  آند كوبيلو ذكر كام "... املتنوعة واخلربات النظر ووجهات املهارات من كبري 

 عند حتسينها يمكن التي واإلدارة القيادة أساليب يف االختالفات جانب إىل ،( 2003) براون

 .دمينغ هنج الشاملة اجلودة إدارة تنفيذ

 :البحث أمهية

ة،  املراة كون" النسائية القيادة خصائص اظهار يف الدراسة هذه امهية تكمن    شجاع 

ة، ة،مبدع  ة مهتم  ة ملتزم ة، ، شجاع  ا ومطلع ة...واثق   االستفادة خالل من أنه اضافة،. " جيد 

 النساء فإن اآلخرين، ومتكني القرار واختاذ ، التحويلية والقيادة التعاون يف الفريدة قوهتم من

 أن للقائدات يمكن ، وبالتايل. املدارس عليه تكون أن جيب ملا جديدة نسخة سيصوغن

 إدارة مع التدريب لذلك. التعليم يف الناجحة التغيريات لضامن املطلوب الفرق يصنعن

 االبتكار حول املهمة يف النساء آراء عىل للتعرف وأولية جديدة حماولة هو الشاملة اجلودة

ا ، إداراهتن إىل التدريب جودة النساء ستجلب ، الشاملة اجلودة إدارة ومع ، والتحسني  نظر 

 التعليم ناتج يكون أن جيب ، قريب ا صالحيتها تنتهي أن يمكن تعلمها يتم التي املعلومات ألن

ا  .نفسه يثقف شخص 

 : البحث منهج

 مرخصة حكومية غري منظمة هي التي سكوالر ملؤسسة تنظيمية دراسة البحث هذا يتناول

 اجلنسيات متعددي وأساتذة علامء تضم بحثية منظمة وهي العراقية، احلكومة قبل من

 28 و ، قيادية مناصب يف منهن 10 ، مشاركة 32 الدراسة تستهدف. األكاديمية واخللفيات

ا  .التنظيمية واللجان الدولية سكوالر فرق يف يعملون الذكور من مشارك 

 مقابلة واستبيان املشاركات إىل موجهة اإلنرتنت عرب رأي استطالعات شكل الدراسة تأخذ

 عرض يتم عليه و الوصفي التحليل بطريقة االجابات حتليل يتم.  املشاركني الذكور يستهدف

 .البحثية واالراء التوجيهات

 

 .النسائية القيادة -ديمنغ – الشاملة -اجلودة– ادارة: املفتاحية الكلامت
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TQM Approach in Enhancing Women’s Leadership Roles in an Iraqi  

Educational Institution: 

A Case study 

  

Intissar Hamad Abo Najm 

Abstract 

TQM, Total quality management, is defined as both a philosophy and a set 

of guiding principles that represent the foundation of a continuously 

improving organization. It is a proven technique to guarantee survival in 

world class competition by changing the action of management, including 

human resources and transforming the total institutional processes. Deming 

approach, which is a TQM philosophy, includes fourteen standards as a set 

of management practices to help institutions increase their quality and 

productivity. Women leadership has witnessed considerable barriers to bring 

diverse experiences and perspectives into workplace. The purpose of this 

study is to analyze the impact of Deming’s TQM approach in enhancing 

women’s leadership roles in an Iraqi educational institution.                                                                                 
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EVALUATING THE EFFECTS OF INQUIRY BASED LEARNING 

ON NIGERIA STUDENTS’ ORAL AND WRITTEN 

COMMUNICATION 

 
Christabelle P.C  Chikamadu (PhD)1 Gift Chidi-Onwuta. PhD2 Nkechinyere Nkem Iwe, PhD3 

 
Abstract: 

This study aims to evaluate the effects of inquiry based learning (IBL) on 

Nigeria students’ oral and written communication skills. One hundred (100) 

100 level undergraduate students of Michael Okpara University of 

Agriculture, Umudike, Nigeria  were purposively chosen for the study. Pre-

test and post-test results elicited through application of oral and written 

rubrics with six scale range values, and students’ perceptions on their 

experiences on inquiry-based activities and presentations were used to  

generate data for analysis. The participants were divided into five member 

groups with topics related to their courses to investigate, write and present 

to students audience. Each group was given series of three different topics 

with inquiry based instruction to assess their written and oral communication 

skills. While the quantitative data were analyzed using one-way repeated 

measures ANOVA, the qualitative data were analyzed using content 

analysis. The findings of the study show that although inquiry based learning 

activities create initial untold fear among students; engaging them in 

classroom engender learner autonomy, facilitate strong interpersonal oral 

and written communicative skills and promote collaboration. Therefore, 

inquiry based instruction is suggested as an approach that improves oral and 

written communication among EFL students because it enhances active 

participation, deep content knowledge, classroom relationships and sense of 

responsibility which are vital communication skills. 

Keywords: Language, inquiry-based learning, oral communication, written 

communication.   
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The Impact of Project Based Instruction on English Language 

Achievements: The mediating role of ‘Motivation and Group work’ 

for Language Teaching Research 
 

Christabelle P.C  Chikamadu (PhD)1 Nkechinyere Nkem Iwe, PhD2 Gift Chidi-Onwuta. PhD3 

 

Abstract: 

 

Although researchers have found project based instruction as a strategy with 

strong significant effect on academic achievements in English among 

language learners, less is highlighted about how motivation and group work 

impact the facilitation of this pedagogic method. This study examines the 

pathways through which second language (L2) learning skills were 

improved via the mediators. One hundred first year students of Michael 

Okpara University were subjected to various authentic problem-solving, 

critical thinking and team work skills through the mediators. Using the 

instrument of questionnaire, direct observation and interview, we examined 

their writing and communication skills and found that the effect of 

motivation and group work were direct on L2 achievements. The results 

suggest that project based instruction impact L2 achievements when students 

are motivated and are engaged with language activities through team work.   

 

Keywords: language achievements, motivation, project-based instruction, group work   
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THE ROLE OF STORYTELLING IN LITERACY DEVELOPMENT 

AMONG NIGERIA PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 
Nkechinyere Nkem Iwe, PhD1 

 

Gift Chidi-Onwuta. PhD2 

 

Christabelle P.C  Chikamadu (PhD)3 

Abstract 
This study examines the role of storytelling in literacy building and critical 

thinking skills among second language learners. Researchers have 

established strong significant relationship between storytelling and 

imaginative literary appreciation and achievements but less is known about 

how this pedagogic tool can enhance second language learners’ writing and 

reading skills. This is a quasi-experimental research which purposively 

chose one hundred primary schools students divided into control and 

experimental groups. The experimental group was given literacy instruction 

through storytelling while the control had their instruction without the 

variable. The effect of storytelling on the learners’ outcomes was measured 

through observation, and post tests administered to the two groups to 

measure their reading and writing abilities. Results showed that the students 

in the experiment class showed curiosity in reading the assigned passages 

and scored higher than their counterparts in the control group. Results 

further showed that students in the experiment class were curious to discuss 

and write about their understanding of the story thereby increasing their oral 

communication skills than their counterparts. Results suggest inquiry based 

instruction through storytelling as key to developing critical thinking, 

reading and communication skills among second/foreign language learners. 

 

Keywords: literacy development, story, storytelling, inquiry based instruction.  

 

                                                 
1 English Unit, School of General Studies, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike., 

Abia State, Nigeria 
2 English Unit, School of General Studies, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike., 

Abia State, Nigeria 
3 English Unit, School of General Studies, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike., 

Abia State, Nigeria 



 

 

 

ASSESSING CARDIAC AND ANTI-INFLAMMATORY 

BIOMARKERS OF CUCURMA LONGA AND PHOENIX 

DACTYLIFERA IN ADULT MALE WISTAR RATS. 

Mbanaso Ebere  Lolly Nwankwo A. A, Ijioma S. N. 

 

ABSTRACT: 

Background: Cucurma longa and Phoenix dactylifera are traditionally 

believed to be valuable in the management of reproductive problems in 

males and as anti-inflammatory agent. Numerous studies have suggested 

that C. longa and P. dactilyfera exert protective role in the human body 

whereas its actions in cardiac diseases remain elusive and poorly understood. 

Cardiac diseases are the leading cause of mortality worldwide and cause 

considerable harm to man. In this study, the combined anti-inflammatory 

effects of their extracts on cardiovascular changes in androgen induced 

prostate hyperplasia in adult male wistar rats were investigated.  

Method: Seventy adult male wistar rats assigned to 7 groups of 10 each were 

treated as follows: group 1 (Normal control), group 2 (BPH induction only), 

group 3: (C. longa extract 400 mg/kg + BPH induction), group 4 (C. longa 

extract 800 mg/kg + BPH induction), group 5 (P. dactylifera extract 400 

mg/kg + BPH induction), group 6 (P. dactylifera extract 800 mg/kg + BPH 

induction) and group 7 (Avordat 0.4 mg/kg + BPH induction). Treatment 

lasted for 28 days before the rats were sacrificed and blood collected through 

cardiac puncture for evaluation of cardiac and inflammatory markers like 

lactate dehydrogenase, creatinine phosphokinase activity, cardiac troponin 

level, interleukin-Ib and tumor necrotic factor.  

Results: Lactate Dehydrogenase values did not significantly change across 

the groups (P<0.05), however, elevations in cardiac troponin, CPK were 

observed in the DHT control group but were significantly ameliorated 

following treatments with extracts (P>0.05).  Elevated interleukin-1b values 

in the DHT control were also lower in the extract treated rats (P>0.05).  

Conclusion: Therefore, extracts of Curcuma longa and Phoenix dactylifera 

have shown potentials for the control of cardiovascular problems in 

androgen induced prostate hyperplasia.  Information obtained in the course 

of this study may serve as a comprehensive reference of the protective 

effects of extracts C. longa and P.dactilyfera in the heart. 
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عالم لا  محور   

 والعالقات العامة



 

 إعادة قراءة العالقة بين علم إدارة ألازمات ومنظومة العالقات العامة
 في ضوء ألازمات واملستجدات الحديثة

 
1. د. أيمن يوسفأ 2د. فادي مجعة   

 
 مقدمة:

يكتسب علم إدارة األزمات أمهية خاصة يف خضم تصديه للمهام واملسؤوليات اجلمة، وعىل 

رأسها محاية املؤسسات واملنظامت، من مصادر التهديدات واملخاطر احلالية واملستقبلية، 

والتقليل من األرضار املحتملة باملؤسسة من األزمات احلالية وتبعاهتا وآثارها والتي من 

وحتى  مجهور املؤسسة الداخيل واخلارجي،مستوى تأثريها السلبي إىل  املمكن أن يصل

 منظومة عالقاهتا الدولية وشبكة حتالفاهتا ورشاكاهتا اإلدارية واملالية واالسرتاتيجية. 

 مشكلة البحث:

ينطلق هذا البحث من إشكالية رصد وإعادة االعتبار للعالقة التداخلية والعضوية بني إدارة 

متجدد من جهة والعالقات العامة كمنظومة إعالمية تقليدية عالقاتية داخل  األزمات كعلم

املؤسسات العامة واخلاصة من جهة أخرى يف ضوء التطورات واملستجدات احلالية املرتبطة 

 بالرصاعات والنزاعات واالشكاليات املعارصة. 

 أسئلة البحث:

ة بني إدارة األزمات والعالقات ينطلق البحث من سؤال رئيس هو، ما هي الطبيعة التداخلي

 العامة اليوم عىل املستوى النظري واالسرتاتيجيات والوظائف؟

 ويتفرع من هذا السؤال جمموعة من األسئلة الفرعية أمهها:

 العالقات العامة اليوم؟ زمات، وماعلم إدارة األما  .1

 اسرتاتيجية إدارة األزمة؟ ما .2

 ت العامة؟كيف أثرت األزمات عىل طبيعة عمل العالقا .3

 هل من دور للتكنلوجيا يف إدارة األزمات من قبل العالقات العامة؟ .4

 أهداف البحث:

 يسعى البحث لتحقيق جمموعة من األهداف والغايات أمهها:

                                                 
، علمية حمكمة يف جمالتأبحاث منشورة  لسياسية والعالقات الدولية، ولهيف العلوم ا حمارض يف قسم الثقافة العامة ومتخصص 1

 فلسطني. -اجلامعة العربية االمريكية
 علمية حمكمة يف جمالتأبحاث منشورة  لسياسية والعالقات الدولية، ولهيف العلوم ا حمارض يف قسم الثقافة العامة ومتخصص2

 فلسطني. -اجلامعة العربية االمريكية
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 ادراك العالقة التداخلية بني احلقلني كعلمني وجمالني متجددين ضمن دائرة العلوم االجتامعية. .1

معرفة أمهية الدور الذي تلعبه العالقات العامة يف إدارة األزمات يف املؤسسات العامة واخلاصة  .2

أن العالقات العامة نشاط اجتامعي يامرس عىل أساس التعامل  عدهاواملجتمع املدين، عىل 

 السليم مع االخرين.

لعامة كدائرة مهنية املحافظة عىل مجهور املؤسسة داخليا وخارجيا يف وقت تقوم به العالقات ا .3

 بإدارة األزمات.

استكشاف أمهية االتصال االسرتاتيجي يف خضم معرفة العالقة بني إدارة األزمات والعالقات  .4

 العامة.

 أمهية البحث:

احلديث عن الكتابة يف العالقة التداخلية بني إدارة األزمات والعالقات العامة يعني سرب 

ملنهجي، ومعرفة الوظائف العامة لكل من العلمني يف أغوار التداخل النظري واملفاهيمي وا

 ضوء التطورات احلالية. 

 منهج البحث:

سيكون هناك استعراض مطول إلدارة األزمات من حيث املفاهيم والنظريات والوظائف 

وكذلك للعالقات العامة يف ضوء املصادر األولية والثانوية التي سيعتمد عليها الباحثني بام 

ملقاالت واملجالت والتقارير وبعض املقابالت املعمقة مع باحثني وأكاديميني فيها الكتب وا

 ونشطاء جمتمع حميل.

.العامة، االتصال -العالقات -األزمات -إدارةالكلامت املفتاحية: 
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Rereading the relationship between crisis management science and the 

public relations system, in the light of recent crises and developments. 

 

Dr. Fadi Juma'a Prof. Dr. Ayman Yousef 

 

Abstract 

Crisis management is considered highly effective in facing high leveled 

tasks and responsibilities, on top of which is securing institutions and 

organizations against recent and future hazards and threats. Moreover, 

management crisis decreases the impact of expected damages on any 

institution’s external and internal audience, international connections, 

network of alliance, and strategical, financial, and administrative 

partnerships. This study originates from the problem of monitoring and 

rehabilitating the relationship between crisis management and public 

relations. In the light of recent development of contemporary conflicts, such 

a relationship is considered organic and overlapping in which crisis 

management is considered a renewed science, while public relations as a 

traditional media system in public and private institutions. 

 

Keywords: Crisis, management, public relations, communication. 

 




