


 
 

 

86 

 

 

 

 

 

ICEPS-23 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مارس آذار 2023

 امعيةكتاب ملخصات املؤمتر الدويل السادس:للعلوم الرتبوية والنفسية واالجت:عنوان الكتــاب

(ICEPS-23) 

 عامد سمور :تصميم الغالف

 .: مؤسسة سكوالر للدراسات والبحوثإســم النـاشــــر

 ISBN: 978-9922-9838-3-7 الرقم الـــــدويل:

 

مجيع حقوق الطبع حمفوظة، وال حيق ألي شخص أو مؤسسة أو جهة، إعادة إصدار هذا  ©

من وسائل نقل املعلومات، سواء أكانت الكرتونية  املطبوع، أو جزء منه أو نقله، بأي شكل أو واسطة

 أو ميكانيكية، بام يف ذلك النسخ أو التسجيل أو التخزين واالسرتجاع .

© All rights reserved, is not entitled to any person or institution or entity reissue of 

this printed , or part thereof, or transmitted in any form or mode of modes of 

transmission of information, whether electronic or mechanical, including 

photocopying, recording or storage and retrieval, without written permission from 

the rights holders . 
 
 



 
 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((ICEPS-23 

   2023 آذار -مارس 8-9       

اسطنبول –تركيا   

 كلية العلوم الرتبوية

 االردن-كلية العلوم الرتبوية  –جامعة الطفيلة التقنية 

Scholar Worldwide 

 (SCHWLAR) 



 
 

 

 

 
 الصفحة املوضوع 

 54-1 والتعليم الرتبيةحمور 

 بسلطنة عامن انتشار اضطراب الوسواس القهري بني طلبة جامعة الرشقية 

  د. عصام عبد املجيد اللوايت 
1-3 

 سلطنة عامن وماليزيا آليات صنع السياسة التعليمية: دراسة مقارنة بني

 د. عبد اهلل بن عيل الفاريس
4-6 

فاعلية توظيف القصص الرقمية يف تدريس العلوم لطلبة الصف الرابع عىل اكتساهبم مهارات التفكري البرصي 

 راشد املالكية ريم  بنت -محد بن خليفة السناينأ.......دوالتحصيل الدرايس
7-10 

 قياس فعالية تدخل ملراقبة الذات للتقليل من سلوكيات االنشغال عن املهمة لدى طالبة بالصف الثاين االبتدائي

 د. سمر مجيل زيني.......اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة لدهيا
11-13 

 "دراسة تطبيقية عىل سورة البقرة"ما العالقة بني طول اآلية وموضوعها؟

 أ. د. أيمن عيد الرواجفة  -د. حنان غازي اليونس 
14-16 

 صورة املعاق يف منهاج اللغة العربية للصف اخلامس والصف السادس األسايس يف األردن دراسة حتليلية

 د.زين صالح الكايد
17-20 

الطلبة يف مدى تأثري قراءة األرقام يف كتاب الرياضيات للصف األول األسايس عىل مستوى اإلحباط لدى 

 د.فاطمة حممد حممود حسن..........األردن
21-23 

التدريس اإلبداعي مقابل التقليدي: أساليب التدريس املفضلة لدى الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل وعالقتها 

 زين صالح الكايد -د.صفاء حممد العيل   -أماين فيصل قشمر ....بسامهتم اإلبداعية
24-27 

ى احلاجة للتدريب عىل اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي والفاعلية الذاتية لدى معلمي العالقة بني مستو

ن  األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يف العاصمة عام 

ب   د. صفاء العيل -إرساء رائد أبو الر 

28-31 

ء التنظيمي للمعلمني درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية وعالقتها بمستوى الوال

 يف حمافظة الوسطى بسلطنة عامن

 د. رضية بنت سليامن بن نارصاحليسية -م.م.فاطمة بنت سامل بن نارص املغريية  

32-36 



 
 

 

90 

 

مستوى تطبيق م عل مي الدراسات االجتامعية ملهارات التفكري اجلانبي والتفكري التصميمي يف املجال املعامري 

امن: دراسة استط  م.م.زوينة الغاوية  .....العي ةبسلطنة ع 
37-40 

 واكتساب  عامن بسلطنة( 10 – 5املفاهيم اجليومورفولوجية املضمنة يف كتب الدراسات االجتامعية للصفوف ) 

 م.م.منرية بنت سعيد الكلبانيةهلا............ الطلبة
41-45 

 لثامن األسايس بسلطنة عامنمدى توافر مهارات التفكري املنتج يف حمتوى كتاب الرياضيات للصف ا

 م.م.حييى نارص املسكري
46-49 

 هوية املعلم العامين من التنظري إىل التطبيق

 يرسى بنت حممد سليم املغريية
50-54 

 55-68 حمور الرتبية الرياضية

حة يف  تطوير حركات الرجليني الدولفينية لدى فريق السبا   Aqua comأثر جهاز االتصال الالسلكي املائي 

 أ.د. وصال جريس الربيض……أناث يف كلية الرتبية الرياضية
58-55 

 قطر- 2022حتليل الركالت الركنية يف كاس العامل 

 بشري الطلول   - أ.د.مجال سعيد ابو بشارة
61-59 

 فـي تعزيز الــوعـي برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة: دراسة عربية عرب ثقافية beIN Sport دور قنوات

ـهـيل حممود الزعـبي    بنت خلفان اهلدايب  د. بدرية   د. س 
64-62 

لبعض مهارات السباحة لدى طالب  فاعلية مترينات احلقيبة البلغارية عىل بعض املتغريات البدنية واملهارية 

 روان عارف عويضات......م.م.ختصص الرتبية الرياضية
68-65 

 69-88 حمور القيادة الرتبوية

 اإلنسانية القيادة والعالقات

 أ.د صالح نارص عليامت
71-69 

 تصور مقرتح لتفعيل منظومة التدوير الوظيفي لرؤساء األقسام باملديرية العامة للرتبية والتعليم بمحافظة مسقط

 د.عبدالسالم بن محد بن حممد الرمضاين
74-72 

 عايل بدولة قطردبمؤسسات التعليم ال مدى مسامهة الذكاء االصطناعي يف متكني قيادات املستقبل

 د.خالد حممد مفتاح  
77-75 

درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية وعالقتها بمستوى الوالء التنظيمي للمعلمني 

 د. رضية بنت سليامن بن نارصاحليسية-م.م.فاطمة بنت سامل املغريية  .....يف حمافظة الوسطى بسلطنة عامن
82-78 

 من وجهة نظر أساتيذ الدراسات العليا وازنة البحث العلمي ودورها يف تطوير اجلامعة العربية االمريكيةمتويل م

 م.م.رانيا النابليس
85-83 



 
 

 

 

 (2030مدى اتساق أنامط القيادة املستقبلية لدى القيادات رؤية قطر ما بعد (

 منى مبارك زايد الكبييس
88-86 

 89-106 القانون والعلوم السياسية واالعالمحمور 

 يف وسائل اإلعالم االعتبارات األخالقية يف الذكاء االصطناعي

 د. سعاد مطر  
92-89 

 املسؤولية املدنية الناشئة عن اساءة استعامل وسائل التواصل االجتامعي يف القانون العراقي واملقارن

 م.د قاسم بريس امحد الزهريي  
94-93 

 اهات السياسية للشباب األردين دراسة استطالعيةاالجت

 م. عبداهلل صامد الزواهرة

97-95 

 

 غياب القوانني املنظمة لإلعالم الرقمي وأثرها عىل اهلوية الوطنية الفلسطينية

 م.م.ديانا كرسوع  
101-98 

 ياسية واإلعالميةاإلعالم الرقمي يف تطوير أداء الدبلوماسية الفلسطينية من وجهة نظر النخب السدور 

ا(  ) اخلارجية الفلسطينية أنموذج 

 د.كارتيني بنت  قمر الزمان د.إهياب أمحد رؤوف عوايس م.م.حممد عبد اللطيف أبو سفاقة

 

 107-114 حمور علم النفس

 املناخ املدريس و عالقته بالصحة النفسية لدى عينةمن أساتيذ التعليم املتوسط

 د.بلمهدي فتيحة   
108-107 

امن نحو اللغة اإلنجليزية.  اجتاهات طلبة مرحلة ما بعد التعليم األسايس بسلطنة ع 

 د.رشيف عبدالرمحن السعودي   
111-109 

 مرىض الرسطان مستوى االكتئاب لدى عينة من

 د. هدى بنت نارص البوسعيدي  -د. حممد بن نارص الصوايف  -د. جوخة حممد الصوافية
114-112 

 115-120 العربيةحمور اللغة 

 النارص غريب اهلل سيامئية املكان بعدا  اجتامعيا يف شعر

 د. إيامن الطريفي عبد الرمحنأ.م.
117-115 

 الشاعر رشف الدين بن هبرية حياته وشعره

 د هدى هادي عباس
120-118 

106-102



 
 

 

92 

 

 127-121 حمور علم االجتامع

 ملعارصةإسهامات علامء االجتامع يف تأسيس النظرية السوسيولوجية ا

 د. دبيش فاتح  
123-121 

دراسة تطبيقية ببعض  اإلدماج املدريس لطفل التوحد بني القوانني التنظيمية و املامرسات الرتبوية الواقعية 

 روفية سعدي .د -أسامء السعدي  .د -نورا قنيفة .د .....املدارس اجلزائرية
127-124 

 128-130 حمور اجلغرافية

 عي ملحافظة البرصة يف العراق( وتأثريها عىل الواقع املجتم 19 -جلائحة كورونا ) كوفيداملشكالت االجتامعية 

 أ.م.د نادية نوري عيل
130-128 

 131-140 حمور اللغة االنجليزية

العني "إعادة النظر يف العرق واجلنس واهلوية يف رواية موريسون  النسوية والتوافق يف األدب االفروامريكي

 وفاء خمازنية   م...أ...األكثر زرقة
134-131 

ونقطة انطالق للتعليم/ التعلم الرسيع وإتقان فعال للغات األجنبية األخرى،  "غنيمة حرب"الفرنسية  

 أ.م.نوال مقداد  ....وخاصة اإلنجليزية يف اجلزائر يف عرص العوملة
138-135 

 "ماريانا"تنيسون  اآلثار النفسية السلبية لالنتظار يف قصيدة 

 حممد طالب عاشور الرويمي م.م
140-139 

  
 

 

 



 

 الرتبية والتعليمحمور 



 
 

 س القهري بين طلبة جامعة الشرقية انتشار اضطراب الوسوا
 بسلطنة عمان

 

 1د. عصام عبد املجيد اللوايت 

 مقدمة:

وافع، واالضطراب الذي حيدث أثناء وجودها، ركز البحث عىل تعريف الوساوس والدي

وكيف تغري اضطراب الوسواس القهري عىل مدى فرتة معينة يف علم تصنيف األمراض، 

تسببها  ن  أواالختالف حول تصنيفها، ومراجعة عامة موجزة للصعوبات التي يمكن 

 لألشخاص. 

اطه بسبب انتشاره وارتب ؛هو حالة عقلية خطرية :(OCD)اضطراب الوسواس القهري 

 لبعض احلاالت املعروفة باسم اضطراب الوسواس القهري. باإلعاقة، وهو املثال الرئيس

ز اهلواجس بالتكرار واملنظور الدائم، والصورة الذهنية، والنبضات أو الرغبات امنتو

ز اإلكراهات امنتوأو القلق. املزعجة وغري املرغوب فيها، وعادة ما تكون مرتبطة بالتخوف 

ا  بالسلوكيات املتكررة، وكذلك األفعال التي يعتقد الفرد باحلاجة إىل االستجابة هلا وفق 

قد يعاين ولبعض القواعد الصارمة أو تغطي نقصه أو رغبته يف الوصول إىل نشوة االكتامل. 

سوا كذلك ، معظم البالغني لي ن  إال أاألطفال الصغار يف اكتشاف ورشح الوساوس، 

تؤكد النظريات السلوكية واإلكراهات.  فضال  عنفيمكنهم إدراك وجود الوساوس 

زيادة القلق لدى األفراد ، وكذلك الشعور بعدم االستقرار ، ناجتة عن اهلواجس  ن  أاملعرفية 

ا  لدى األفراد ناجتة عن اإلكراهات.  ةاالستجابة الوسواسي ن  أ، وتؤكد هذه النظريات أيض 

السلوكيات  ن  أمع كل ما ذكر ، جتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض الدالئل التي تشري إىل و

 القهرية هي سلوكيات أساسية تليها اهلواجس التي يكون عملها إلثبات هذه السلوكيات.

  مشكلة البحث:

يؤثر اضطراب الوسواس القهري عىل توافق الطالب فيام بينهم، وكذلك عىل توافقهم مع 

ا يف العامل. وبالتايل  البيئة اجلامعية، ويصنف هذا االضطراب ضمن أكثر األمراض انتشار 

جاءت الدراسة احلالية لتلقي الضوء عىل مدى انتشار هذا االضطراب لدى طالب جامعة 

، بل يتعدى القيادة حسبدور الطالب عىل املستوى اجلامعي فال يقترص  إذالرشقية، 

                                                 
 جامعة الرشقية –رئيس قسم علم النفس  –استاذ مشارك يف علم النفس الرتبوي  ((1



 
 ISBN: 978-9922-9838-3-7 (ICEPS-23)كتاب ملخصات املؤمتر الدويل السادس يف العلوم الرتبوية والنفسية واالجتامعية 

 

 

2 

 

الرتبوية. واملؤسسات الطبية واالجتامعية واالقتصادية، وبالتايل، إذا تعرض الطالب هلذا 

ا، فإنه سيؤ ي نفسه واآلخرين ومؤسسات الدولة املختلفة بعد ذاالضطراب واكتشفه مبكر 

 ذلك.

  أسئلة البحث:

 واس القهري بني طلبة جامعة الرشقية يف سلطنة عامن؟ما مدى انتشار مرض الوس 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة اضطراب الوسواس القهري تعزى

 ملتغري اجلنس والتخصص لدى طلبة جامعة الرشقية يف سلطنة عامن؟

  أهداف البحث:

داف التي يمكن م يف مشكلة البحث واألسئلة السابقة، تم تكوين جمموعة من األها تقد  وم  

 تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أ

هو اضطراب يكون لدى الطالب فيه معتقدات أو  :(OCD)اضطراب الوسواس القهري 

مفاهيم أو تصورات دورية غري مرغوب فيها )هواجس( جتعلهم يشعرون باحلامس لفعل 

اخلوف من  :تكون السلوكيات املتكررة، مثل ن  أيشء ما بشكل متكرر )اإلكراهات(. يمكن 

خوف ا من اجلراثيم، أو اخلوف من املرض  ؛األوساخ أو التلوث، أو غسل اليدين املتكرر

وفقدان الشعر، أو الصلع املوضعي طريقة مهمة للتدخل يف األحداث اليومية والتواصل 

 االجتامعي للفرد.

جامعة الرشقية هيدف البحث احلايل إىل إلقاء الضوء عىل احلالة النفسية التي يشعر هبا طالب 

يف ختصصاهتم املختلفة، واملخاوف التي يعتقدون أهنا قد تؤثر عىل حالة التوافق النفيس 

 واالستقرار العاطفي.

  أمهية البحث:

  اكتشاف مدى انتشار اضطراب الوسواس القهري سيساعد الطالب اجلامعي عىل

 توفري الوقت واجلهد والتخلص من الضيق الذي يسببه االضطراب.

 اكتشاف اضطراب الوسواس القهري إىل حتسن نفسية طالب اجلامعة  يؤدي

 والقضاء عىل العديد من االضطرابات املرتبطة هبذا االضطراب.

  عدم كفاية دراسات اللغة العربية يف حدود معرفة الباحث التي تناولت اضطراب

 الوسواس القهري وانتشاره بني طلبة اجلامعات يف سلطنة عامن.

 نهج البحث:م

 اعتمد الباحث يف بحثه احلايل عىل املنهج الوصفي التحلييل.
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 ، طلبة اجلامعات ، التحصيل األكاديمي (OCD) الوسواس القهري :الكلامت املفتاحية

 

The Prevalence of Obsessive-Compulsive Disorder among Students 

at A’Sharqiyah University in Sultanate of Oman 

Dr. Esam Al Lawati1 

 

Abstract  

The obsessive-compulsive disorder is considered one of the most prevalent 

widespread mental disorders universally. This disorder is likewise known 

to be a danger factor for other conditions for instance ؛suicidality, drug 

addiction disorders, and misdemeanors among others. A profound 

understanding of the prevalence of obsessive-compulsive disorder is 

significant in designing interference strategies. The current study consisted 

of 800 male and female students, and from various disciplines offered by 

A’Sharqiyah University in the Sultanate of Oman. Simple stratifies were 

used as well as random sampling techniques are used. The researchers 

analyzed the data using descriptive statistics after using the obsessive-

compulsive questionnaire, where the results showed that the participants 

from the university students in the current study have a moderate level of 

obsessive-compulsive disorder, and there is no statistically significant 

relationship with the student's gender. At the end of the current research, 

some recommendations were presented, namely; providing awareness and 

training programs for academic advisors and enhancing communication 

with students of both genders – male and female in addition to their various 

specializations. The study also recommended strengthening the 

relationship between the university and local community institutions, 

including social and psychological care institutions, by inviting them to the 

university to prepare awareness and educational programs with the active 

participation of university students. 

 

Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), University Students 

and Academic Achievement 
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 آليات صنع السياسة التعليمية: دراسة مقارنة بين
 سلطنة عمان وماليزيا

 

 1د. عبد اهلل بن عيل الفاريس

 مقدمة:

ا  من السياسة تعد عملية صنع السياسة التعليمية من العمليات األساسية التي متثل جزء  

تشرتك يف القواعد واألسس واألساليب التي تتم يف ضوئها عملية صنع  إذالعامة للدولة، 

، وتأيت السياسة التعليمية يف قمة النظام التعليمي، ويتم وضعها ضمن أسس السياسة العامة

ة واضحة تستند إىل فلسفة اجتامعية، وتبدأ السياسة التعليمية بتعيني األهداف املرتابط

واملتكاملة واملنسجمة مع فلسفة املجتمع، وتعرب هذه األهداف عن النتائج املتوقعة، أو هي 

 الغايات التي يتوقع حتقيقها.

  مشكلة البحث:

 تنبع مشكلة الدراسة من:

 صنع السياسة التعليمية يف سلطنة عامن.  آلياتندرة وجود دراسات يف تطوير  .1

واملؤمترات الوطنية والدولية إىل رضورة االهتامم التوصيات املنبثقة من الندوات  .2

 والعمل عىل تطوير السياسة التعليمية.

 توجه احلكومة إىل تقييم السياسات التعليمية القائمة. .3

 الباحث للقيام هبذه الدراسة. اعمما د

 أسئلة البحث:

صنع السياسة التعليمية يف سلطنة عامن يف ضوء  آلياتالسؤال الرئيس: كيف يمكن تطوير 

 خربة ماليزيا؟

 هي: وفرعية،  ئلةسأعدة  ويتفرع عن التساؤل الرئيس

 عن صنعها؟ سؤولة ما واقع السياسة التعليمية يف سلطنة عامن؟ وما املؤسسات امل .1

 من سلطنة عامن وماليزيا؟  صنع السياسة التعليمية يف كل   آلياتما  .2

صنع السياسة التعليمية يف سلطنة عامن  آلياتبه واالختالف بني أوجه التشاما  .3

 وماليزيا؟

                                                 
 أستاذ اإلدارة الرتبوية املساعد / جامعة الرشقية / كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / سلطنة عامن ((1



 

  2032 سلطنة عامن وماليزيا آليات صنع السياسة التعليمية: دراسة مقارنة بني
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 أهداف البحث:

 :هتدف الدراسة احلالية إىل

إلقاء الضوء عىل واقع السياسة التعليمية احلالية، وحتديد اجلهات املسؤولة يف صنعها يف  .1

 سلطنة عامن وماليزيا.

 من سلطنة عامن وماليزيا. صنع السياسة التعليمية يف كل   آلياتالتعرف عىل  .2

ة يف سلطنة عامن، تتفق مع يصنع السياسة التعليم آلياتفادة من خربة ماليزيا لتطوير اإل .3

 .حاجاهتا وإمكاناهتا املادية والبرشية

 أمهية البحث:

 أوال : األمهية النظرية: 

  متهد هذه الدراسة الطريق أمام إجراء عدد من الدراسات التي تناولت  ن  أيمكن

ملوضوعات املامثلة بصورة علمية وشاملة بام يسهم يف حتقيق الرتاكم املعريف والبحثي ا

 يف هذا املجال.

 ثانيا : األمهية العملية:

  تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا تبحث يف صنع السياسة التعليمية يف ماليزيا، وهي

قوة العمل املاهرة تلبية احلاجة من  يفدولة نجحت يف تأسيس نظام تعليمي قوي ساعد 

لبلوغ مرحلة االقتصاد املعريف القائم عىل تقنية املعلومات واالتصاالت، لتصبح من 

تسهم هذه الدراسة الدول املتقدمة يف املجاالت التعليمية واالقتصادية كافة، وبالتايل قد 

 يف هذا املجال. عملية   يف تبني أفكار  

 منهج البحث:

نهج املقارن، الذي يقارن بني نظم التعليم يف بالد العامل تعتمد الدراسة احلالية عىل امل

 املختلفة.

تطوير، آليات، السياسة التعليمية، صنع السياسة التعليمية، سلطنة عامن،  الكلامت املفتاحية:

 ماليزيا.
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Mechanisms of Making Educational Policy 

A Comparative Study Between the Sultanate of Oman and Malaysia 

Dr. Abdullah Ali Al Farsi1 

Abstract: 

The importance of this study comes at a time when the interest of 

political leaders and those responsible for education is increasing in the 

process of continuous development and modernization of education, as the 

main tool for development, and what the Arab countries are witnessing in 

terms of political, economic and social events and changes, and that there 

are many global and local developments and challenges in recent years that 

have played a role A pioneer in educational policy. 

The study aimed to identify the similarities and differences between 

the educational policy-making mechanisms in the Sultanate of Oman and 

Malaysia, and the study tries to answer the following main question: 

How can educational policy-making mechanisms be developed in the 

Sultanate of Oman in the light of Malaysia's experience? 

The study relied on the comparative approach, which compares the 

different countries of the world in order to describe and analyze the reality 

and mechanisms of educational policymaking, and to reveal similarities 

and differences to benefit from these mechanisms. Educational 

policymaking in Malaysia was analyzed in the development of educational 

policy-making mechanisms in the Sultanate of Oman. 

The study concluded with a set of results, which indicated the need to 

consider the experiences of educational policymaking in Malaysia to 

develop educational policy-making mechanisms in the Sultanate of Oman. 

 

Keywords: Development, Mechanisms, Educational Policy, Educational 

Policy Making, Sultanate of Oman, Malaysia 
 

                                                 
1 Assistant Professor of Educational Administration - A’Sharqiyah University - College 

of Arts and Human Sciences - Sultanate of Oman 



 
 

فاعلية توظيف القصص الرقمية في تدريس العلوم لطلبة الصف الرابع على 
 اكتسابهم مهارات التفكير البصري والتحصيل الدراس ي

 

 2املالكيةبنت راشد  ريم  1حممد بن خليفة السنايند.

 قدمة:امل

س أسللل ا الق للة من ايسللالي  املسلل   د  د  يعيع سالي  امل سل ا الق ة من اي ساا ل قري  املفاهيم واكسللاا   ؛؛ة يف خم لف امل ادة يف خم لف امل ادللممععأ ل قري  املفاهيم واك

سيناري  الذي يق م املعلم ن بب باههم نح  ال علم، وذلك  باههم نح  ال علم، وذلك الطلبة اخليال العلمي وجذا انالطلبة اخليال العلمي وجذا ان سيناري  الذي يق م املعلم ن ال ال

شفبعرضللش شللف ضش  سيناري  الق ة،   نش ي مكن الطلبة من ال فاعل واالندماج مع سلليناري  الق للة،   نش ولول  ا للطلبة.ا للطلبة.ي  ي    بعر ي مكن الطلبة من ال فاعل واالندماج مع 

  ::مثلمثل  ،،اج ال  ع مع ال  رح  امل حركة  وتدخال  أخراع أخر اج ال للل ع مع ال للل رح  امل حركة  وتدخال  أخراع أخر  دم دمببيمكن حتقيق ذلك يمكن حتقيق ذلك 

سيناري  الق ة، مع عرل ال  رح  ل ك ن ومزج امل سلليقا ال  لل يرية ضللمن سلليناري  الق للة، مع عرل ال لل رح  ل ك ن   ،،ايل انايل ان ضمن  سيقا ال   يرية  ومزج امل 

لك يللة ايبعللاد،  وي حقق ذلللك خالخخالخ عاد،  وي حقق ذ س اسللل ببللية ايب عةال طبيقللاع ال قنيللة امل ن عللة  للعامعاما ية امل ن  قاع ال قن ثلمثللل  ،،ال طبي ية برجميللة   ::م برجم

((Kinemaster  .وغرها من الربجمياع ).وغرها من الربجمياع ) 

 مشكلة البحث:

سية ، الق للا الريمية من ايسللالي  ال دريسللية ،   د  د   ع ع سالي  ال دري الالزمة  ل ك ين الالزمة  ل ك ين   اا   ر املؤخراع مجيع     ر املؤخراع مجيع    تذتذالق ا الريمية من اي

لل فاعل مع الفكرح العلمية .  هي عملية مجع بني الق ا ال قليدية لل فاعل مع الفكرح العلمية .  هي عملية مجع بني الق لللا ال قليدية   ؛؛بيئة جاذبة للطال بيئة جاذبة للطال 

و  ظيف ال كن ل جيا الريمية أو الرسد الشفاهي واملح    الريمي والذي يشمل ال  ع و  ظيف ال كن ل جيا الريمية أو الرسد الشفاهي واملح    الريمي والذي يشمل ال  ع 

س ويعد اسللل   وال  رح والفيدي .وال للل رح والفيدي . ساا يلياع الفالق لللا الريمية من االسلللاا يلياع الف  للعامعامويعد ا لة ال ي لة ال ي ععااالق ا الريمية من اال

ساعد يف  هم الطال  للامدح العلمية  سلللاعد يف  هم الطال  للامدح العلمية   )2020 Alejandro, Mesa,(الطال  بطبيعة الطال  بطبيعة   ن  ن  يي  ؛؛

شاهد احلية، لمشلللاهد احلية، للل  رح احلركية ول للل رح احلركية وللاحلال يندمج احلال يندمج  شي  يعمل  هذا االسلللل ا عن  نشلللي    تذتذلم سل ا عن  ن يعمل  هذا اال

لد  امل علمني.  ية اخليال العلمي  لذاكرح و ق  لد  امل علمني. ا ية اخليال العلمي  لذاكرح و ق  بة ال لللف الرابع ا بة ال ف الرابع وب فحا ن ائج طل يف يف وب فحا ن ائج طل

سة الدولية  مدارس ال عليم ايسللاب بسلللطنة عامن  يف  الدراسللة الدولية   سلطنة عامن  يف  الدرا ساب ب   نلد يفنلد يف، ، "TIMSS 2019"مدارس ال عليم اي

نقطة(  أعن يف مادح العل م ) نقطة(  أعن يف مادح العل م )   055055% ( من الطلبة أحرزوا امل  س  الدويل )% ( من الطلبة أحرزوا امل  س  الدويل )7272) )   ن  ن  أأالن ائج الن ائج 

IEA,2021  س    ال ح يط للطلبة   اج ت  (، مما يعني أن املسلل    ال ح لليط للطلبة   اج ت زيد من االه امم  واجلهد زيد من االه امم  واجلهد املامل(، مما يعني أن امل

                                                 
بلامعة الرشيية بسلطنة عامن ب ظيفة أس اذ مساعد مناهج وطرق ال دريس ورئيس يسم الابية بكلية اآلداا ا يعمل حالي   ((1

 ،م 2018يف مناهج وطرق  دريس العل م من جامعة السلطان ياب س عام  هوالعل م اإلنسانية، حاصل عن شهادح الدك  را

من الباحثني،  يف االس ق اء العلمي مع عدد   امامج   انرش ك اب  و ،من البح ث والدراساع يف جمالع علمية م خ  ة انرش عدد  

 وسي در لش يربيا مع باحث اخر ك اا يف طرق واساا يلياع  دريس العل م.

 م2022 عام الرشيية جامعة من خان جمال معلم  ربية بكال ري س عن حاصلة ،خان   جمال   معلمة وال عليم الابية وزارح يف  عمل 2

. 
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بة  لش من ال ضلللع احلايل الذي ال يلبي طم حاع الطل ناجعة الن شللللا ضع احلايل الذي ال يلبي طم حاع الطلبة وال فكر يف حل ل  لش من ال  شا ناجعة الن  وال فكر يف حل ل 

نظرا ملا نظرا ملا ووواملعلمني، ول حقيق هذا اهلدف   ن ال فكر  يف احلل ل ال قنية أصبح أمرا  ح ميا، واملعلمني، ول حقيق هذا اهلدف   ن ال فكر  يف احلل ل ال قنية أصبح أمرا  ح ميا، 

سابقا من ك ن ال قنية اخب ت  اعلي ها يف ر ع ال ح يل ال م االشللارح تليش سللابقا من ك ن ال قنية اخب ت  اعلي ها يف ر ع ال ح لليل ال شارح تليش  دراب للطلبة، دراب للطلبة،  م اال

جاءع هذه الدراسة ل س قيص  اعلية الق ا الريمية يف  ال فكر البرصي وال ح يل جاءع هذه الدراسة ل س قيص  اعلية الق ا الريمية يف  ال فكر البرصي وال ح يل   االذلذ

 الدراب لطلبة ال ف الرابع يف مادح العل م.الدراب لطلبة ال ف الرابع يف مادح العل م.

 أسئلة البحث:

 :السؤال الرئيس

ما  اعلية   ظيف الق ا الريمية يف  دريس العل م لطلبة ال ف الرابع عن اك ساهبم - 

 ملهاراع ال فكر البرصي وال ح يل الدراب ؟

 وي فرع منش ايسئلة الفرعية اآل ية:

.ما  اعلية   ظيف الق ا الريمية يف  دريس العل م لطلبة ال ف الرابع عن اك ساهبم 1

 ي؟ملهاراع ال فكر البرص

.ما  اعلية   ظيف الق ا الريمية يف  دريس العل م لطلبة ال ف الرابع عن ال ح يل 7

 الدراب هلم؟

 أهداف البحث:

ا  قدم يف مشكلة البحث وأسئل ش السابقة  شكلت جمم عة من ايهداف والغاياع ال ي ومم  

  -يمكن أن  سهم يف   ضيح هذه ايهداف:

ية يف  دريس العل م لطلبة ال ف الثالث اس ق اء  اعلية   ظيف الق ا الريم .1

 عن اك ساهبم ملهاراع ال فكر البرصي.

ال عرف عن  اعلية   ظيف الق ا الريمية يف  دريس العل م لطلبة ال ف  .2

 الثالث عن ال ح يل الدراب هلم.



 

  2032 اك ساهبم مهاراع ال فكر البرصي  اعلية   ظيف الق ا الريمية يف  دريس العل م لطلبة ال ف الرابع عن
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 أمهية البحث:

 ايم ر اآل ية:ب كمن أمهية هذه الدراسة 

 ايمهية النظرية:

  سل ا أيس العل م ل  ظيف الق ا الريمية لل  جهاع احلديثة يف  دراس لابة

أداح ل قديم مفاهيم العل م بأسالي  مش ية لطلبة املرحلة و حديث    دريس  

 ايساسية الدنيا. 

 - ر ع املس     يفيد  سهم الدراسة يف تلقاء الض ء عن اساا يلية حديثة  ساعد

 هيم.  نمي ال فكر لدوال ح يط لد  الطالا 

 ايمهية ال طبيقية:  

  يد  ساعد ن ائج الدراسة املخ  ني يف املناهج و دريس العل م يف   ظيف

 اساا يلية حديثة ل دريس طلبة املرحلة ايساسية الدنيا و نمية اجتاهاهتم. 

 لطلبة  يد    ر ن ائج الدراسة للمعلمني أدواع لقياس ال ح يل وال فكر البرصي

 لدنيا.املرحلة ايساسية ا

  ،دري  املعلامع عن طريقة جديدح يف ال دريس وهي ال دريس بالق ا الريمية 

املدارس ال ي سي م ال دري   يها، باب لطلبة احللقة ايو  ور ع ال ح يل الدر

 ا .املدارس ال ي سي طبق  يها ال دري  س س فيد تجياب   أن    ضال  عن

 :البحثاملنهج 

الة ويفرسها، وكذلك اع مد الباحثان عن املنهج ال صفي الذي يق م ب صف احل   

 أداح جلمع البياناع واملعل ماع. االس بانة المع حليل ال ايع وايدا النظري، واس ب

 

: الق ا الريمية، ال ح يل الدراب، ال فكر البرصي،  دريس العل م، الكلامع املف احية

 احللقة ايو .

 



 
 ISBN: 978-9922-9838-3-7 (ICEPS-23)العل م الاب ية والنفسية واالج امعيةك اا ملخ اع املؤمتر الدويل السادس يف  

 

 

15 

 

Effectiveness of Digital Stories in Science teaching for Fourth Grade 

Students on Acquiring Visual Thinking Skills, Academic 

Achievement in Al Sharqiyah Governorate in Sultanate of Oman 

 

Reem Rashid Al Malki (2) Mohammed Khalifa Al Sinani (1) 

 

Abstract  

This study aimed to investigate the effectiveness of employing digital 

investment in teaching science for fourth-grade students on acquiring 

visual thinking skills and academic achievement in North Al-Sharqiyah 

Governorate in Sultanate of Oman, as it was applied in the second semester 

of the academic year 2021/2022. To achieve the objectives of the study, a 

teaching guide was built using digital stories for female teachers applied to 

teach the selected unit of the fourth-grade curriculum for the second 

semester. (0.87, 0.91) as they were previously applied to the study sample 

and after treatment they were applied again, with the implementation of 

focus groups interviews with applied teachers as well as a sample of 

students, and the results were analyzed and extracted using appropriate 

statistical methods. Where the results indicated that there were no 

statistically significant differences at the significance level (α = 0.05) in the 

post-test of the visual thinking scale between the experimental and control 

groups. While the results showed that there were statistically significant 

differences at the significance level (α = 0.05) in the post-test of academic 

achievement between the experimental and control groups in favor of the 

experimental group. The study came out with several recommendations, 

the most important of which is encouraging science teachers to employ 

digital stories in teaching science subjects, producing a set of digital stories 

using some electronic programs, and training teachers on how to produce 

such stories that support science curriculum, and conduct research in the 

same subject with different variables.  

Keywords: Digital stories, Academic Achievement, Visual Thinking, 

Teaching Science, First Sycle. 

 

 
 



 

 

 
 

قياس فعالية تدخل ملراقبة الذات للتقليل من سلوكيات الانشغال عن املهمة 
لدى طالبة بالصف الثاني الابتدائيلديهااضطراب تشتت الانتباه وفرط 

 الحركة
 

 1د. سمر مجيل زيني

 مقدمة:

عد   عد  ي رط  حلررة ا ر ة   ي تب ا وت رط  حلررة ا ر ة اضطططبراش ت ططط ضبراش ت تب ا وت  Attention Deficit Hyperactivity) ا

Disorder: ADHD) ٣٣من أ ثر ا ضبرابطت العصرية النامئية ت خيصآ،إذ يصيب وحو من أ ثر ا ضبرابطت العصرية النامئية ت خيصآ،إذ يصيب وحو--

سة حليتمو  من أعر أ راي ةئي طفطل يف سططن اردةسططة حليتمو  من أعر أ راي ةئي طط٪ من األ٪ من األ٧٧ سن اردة حلهي ت تب ا وترط ، حلهي ت ططتب ا وترط ،   ةةطفطل يف 

ضبراش ل ارصطططططبال بط ضطططبراش ل   ي البعشي البعش، حلا ودرط ية. ممط يعر  ، حلا ودرط ية. ممط يعر  ةةررة ا ر ررة ا ر  صطبال بط  من اآلأطة من اآلأطة   مثريمثريار

ممط د  ية، عطل ية حلا وف ية حلا عتام  نطايةاأل طديم ية من ال ممط د ال ططط ر ية، عطل ية حلا وف ية حلا عتام  نطايةاأل طديم ية من ال رطاثال ل رحث  ن   ططال  ر رطاثال ل رحث  ن ال ال

أطة ا ضطططبراش. حلتعد    تدخعت رعطلة حتد  تدخعت رعطلة حتد   ضبراش. حلتعد  من آ أطة ا  ية   من آ ليات ية اسطططياتيتيطت الرةطبة ا ليات سياتيتيطت الرةطبة ا -self) ا

monitoring)أدائهم حلالتحمم أدائهم حلالتحمم   أاد اسياتيتيطت التدخعلتي ت ط د البعش  ىل مراةرةأاد اسياتيتيطت التدخعلتي ت ط د البعش  ىل مراةرة

سياتيتيطت الرةطبة الياتيةزيطد  يف أ راي ا ضطططبراش  امأأرتب الدةاسطططططت رعطلية اسطططياتيتيطت الرةطبة الياتيةزيطد   سطت رعطلية ا ضبراش  امأأرتب الدةا يف أ راي ا 

يف إوتطز الواعرطت، حلالتق يل يف إوتطز الواعرطت، حلالتق يل ةةداءارهطم، حلةرع اإلوتطعية األ طديمية، حلزيطد  الدةداءارهطم، حلةرع اإلوتطعية األ طديمية، حلزيطد  الدةإإالي يز يف الي يز يف 

 من ار معت ال  و ية.من ار معت ال  و ية.

 م م ة الرحث:م م ة الرحث:

سطت ال طبقة حلخا  الرطاثة يف شطل ار معت ال  و ية لد  طعش بمتطبعة الدةاسططططت ال ططططبقة حلخا  الرطاثة يف شطل ار طططمعت ال ططط و ية لد  طعش  بمتطبعة الدةا

سية األحل ، حل طعة ارع امت لتدخعت  م ية حلرعطلة ت ط د يف التق يل من ارراال الدةاسططية األحل ، حل طعة ارع امت لتدخعت  م ية حلرعطلة ت ططط د يف التق يل من  ارراال الدةا

سهولة الت تب اد  ار ططمعت ارصطططارة ضططبراش ت ططتب ا وترط  حلررة ا ر ةمثل سططهولة الت ططتب  ضبراش ت تب ا وترط  حلررة ا ر ةمثل  صطارة  اد  ار معت ار

تأأري تأأري   رضًع  نرضًع  نو  ة ل بعش حلاوخفطي التحصيل الدةايس، و  ة ل بعش حلاوخفطي التحصيل الدةايس، حلا و غطل  ن تأدية ارهطم ارحلا و غطل  ن تأدية ارهطم ار

ارع مة رقططعة الدةس  د  مرات ارع مة رقططعة الدةس  د  مرات   أأا ضبراش  ىل الريئة الدةاسية حلالصفية  مل. إذ ت تا ضبراش  ىل الريئة الدةاسية حلالصفية  مل. إذ ت ت

سري العم ية التع يمية. حلمن هنط لتوعيه البعش لعوترط  ل دةس ممط ةد حيرعهم حليقططع سطططري العم ية التع يمية. حلمن هنط  لتوعيه البعش لعوترط  ل دةس ممط ةد حيرعهم حليقططع 

سياتيتية سة يف توظيف ا سياتيتيةعطءت م م ة هي  الدةا سة يف توظيف ا مراةرة اليات حلتدةيب البعش   يهط مراةرة اليات حلتدةيب البعش   يهط   عطءت م م ة هي  الدةا

ضيه يف التعطمل مع ه  ء ممط ي ططططط د ارع مة  ىل التق يل من الوةب حلااهد الي  ةد تقضطططيه يف التعطمل مع ه  ء  ممط ي ط د ارع مة  ىل التق يل من الوةب حلااهد الي  ةد تق

 الب رة حلتوعيههم.الب رة حلتوعيههم.

                                                 
 ا عتام يةة م الع وم -  ية اآلداش حلالع وم اإلو طوية -أستطذ م ط د يف اليبية اخلطصة بتطمعة طيرة بينرع 1



 
 ISBN: 978-9922-9838-3-7 (ICEPS-23) تطش م خصطت ار متر الدحليل ال طدس يف الع وم اليبوية حلالنف ية حلا عتام ية 
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 أسئ ة الرحث:أسئ ة الرحث:

تيططة بطططسططططتعامل عهطططز   هطز مطططهي رعطططليططة تبريت اسططططياتيتيططة ارراةرططة الططيا ستعامل ع بط ية  ليات رة ا ية ارراة سياتيت ية تبريت ا عطل  مطهي ر

(MotiveAider)طلرة بطلصف طلرة بطلصف يف خفض س و يطت ا و غطل  ن الدةس لد  طيف خفض س و يطت ا و غطل  ن الدةس لد  ط

 الثطين ا بتدائي لدهيط اضبراش ت تب ا وترط  حلررة ا ر ة؟الثطين ا بتدائي لدهيط اضبراش ت تب ا وترط  حلررة ا ر ة؟

تيططة بطططسططططتعامل عهطططز   هطز مطططهي رعطططليططة تبريت اسططططياتيتيططة ارراةرططة الططيا ستعامل ع بط ية  ليات رة ا ية ارراة سياتيت ية تبريت ا عطل  مطهي ر

(MotiveAider) س و يطت ا و غطل  ن الدةس وواع خمت فة من سططط و يطت ا و طططغطل  ن الدةس أأيف خفض يف خفض وواع خمت فة من 

رط  حلررة  ضبراش ت تب ا وترط  حلررة لد  ططلرة بطلصطططف الثطين ا بتدائي لدهيط اضطططبراش ت طططتب ا وت صف الثطين ا بتدائي لدهيط ا لد  ططلرة بطل

 ا ر ة؟ا ر ة؟

 أهداف الرحثأهداف الرحث

 هيدف الرحث إ  معررة رعطلية تبريت اسياتيتية ارراةرة الياتية بطستعامل عهطز هيدف الرحث إ  معررة رعطلية تبريت اسياتيتية ارراةرة الياتية بطستعامل عهطز  

(MotiveAider)   رة ططل لد   لدةس  غطل  ن ا يطت ا و ططط رة يف خفض سططط و  ططل لد   لدةس  يطت ا و غطل  ن ا س و  يف خفض 

 بطلصف الثطين ا بتدائي لدهيط اضبراش ت تب ا وترط  حلررة ا ر ة؟بطلصف الثطين ا بتدائي لدهيط اضبراش ت تب ا وترط  حلررة ا ر ة؟

سياهيدف الرحث إ  معررة رعطلية تبريت اسططيا  ستعامل عهطز تيتية ارراةرة الياتية بطسططتعامل عهطز هيدف الرحث إ  معررة رعطلية تبريت ا تيتية ارراةرة الياتية بط

(MotiveAider) س و يطت ا و غطل  ن الدةس يف خفض أوواع خمت فة من سططط و يطت ا و طططغطل  ن الدةس يف خفض أوواع خمت فة من 

ضبراش ت تب ا وترط  حلررة لد  ططلرة بطلصطططف الثطين ا بتدائي لدهيط اضطططبراش ت طططتب ا وترط  حلررة  صف الثطين ا بتدائي لدهيط ا لد  ططلرة بطل

 ا ر ة؟ا ر ة؟

 أمهية الرحث:أمهية الرحث:

رط  حلررة ا ر ة  ىل رة لدهيط اضطططبراش ت طططتب ا وت ية تدةيب ططل رط  حلررة ا ر ة  ىليقيس الرحث رعطل ضبراش ت تب ا وت رة لدهيط ا ية تدةيب ططل   يقيس الرحث رعطل

ستعامل عهطز اسطططياتيتية الرةطبة الياتية بطسطططتعامل عهطز  سياتيتية الرةطبة الياتية بط صغري يع ت يف حلهو عهطز صطططغري يع ت يف   (MotiveAider)ا حلهو عهطز 

ارعبس حلي ط د  ىل مراةرة مد  التزام األشخطص بطرهطم ارو  ة إليهم  ن طريت اطعق ارعبس حلي ط د  ىل مراةرة مد  التزام األشخطص بطرهطم ارو  ة إليهم  ن طريت اطعق 

شطة   شطةات  ىل ريات زمنية حمدد   ثهم  ىل التوةف حلتقييم أدائهم  ن طريت حلضع إ شطة  إ شطةات  ىل ريات زمنية حمدد   ثهم  ىل التوةف حلتقييم أدائهم  ن طريت حلضع إ إ

تأدية ارهطم.  ام يتميز ااهطز بمعئمته دالة يف النموذج اردالة يف النموذج ار تأدية ارهطم.  ام يتميز ااهطز بمعئمته خصطططل ل مراةرة الياتية أأنطء  صل ل مراةرة الياتية أأنطء  خ

سية من ايث التم فة ارطديةل ريئة اردةسططية من ايث التم فة ارطدية ضًع  ن ذلمرضططًع  ن ذلمل ريئة اردة ستعامله   يتب ب شهودآ أحل مو  اسططتعامله   يتب ب شهودآ أحل ر مو  ا

سة  سة حلةتآ من ةرل ارع م  ام ي ط د البطلب  ىل حتمل م  حللية تع مه.  ام تتوارت هي  الدةا حلةتآ من ةرل ارع م  ام ي ط د البطلب  ىل حتمل م  حللية تع مه.  ام تتوارت هي  الدةا

رضحلة  إعرا صيطت ب رضحلة  إعرامع التو صيطت ب ء التدخل ارعئم حلتبريت ا سياتيتيطت الفعطلة ل تق يل من ء التدخل ارعئم حلتبريت ا سياتيتيطت الفعطلة ل تق يل من مع التو

 اآلأطة ال  رية ارصطارة  ضبراش ت تب ا وترط  حلررة ا ر ة.اآلأطة ال  رية ارصطارة  ضبراش ت تب ا وترط  حلررة ا ر ة.



 

  2032 ةيطس رعطلية تدخل رراةرة اليات ل تق يل من س و يطت ا و غطل  ن ارهمة لد  ططلرة بطلصف الثطين 
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 منهج الرحث منهج الرحث 

ساترعب الدةاسطططط سمنهج دةاسطططط  ةةاترعب الدةا ستعامل تم اسطططتعامل حلحل  (single-case research)ا طلة الوااد  ا طلة الوااد    ةةمنهج دةا تم ا

صميم تصططميم  سة من مرا ة العميسطط لتقييم وتطئج التدخل. حلةد تمووب مراال الدةاسططة من مرا ة   ABABت يس لتقييم وتطئج التدخل. حلةد تمووب مراال الدةا العم

التي يتم مجع الريطوطت ريهط بدحل  تبريت أ  تدخل، أم مرا ة تبريت التي يتم مجع الريطوطت ريهط بدحل  تبريت أ  تدخل، أم مرا ة تبريت   (A)اخلط القط د  اخلط القط د  

حلمجع الريطوطت ، أم العود  ل خط القط د  حلتبريت التدخل. حلتم مجع الريطوطت حلمجع الريطوطت ، أم العود  ل خط القط د  حلتبريت التدخل. حلتم مجع الريطوطت   (B)التدخل التدخل 

 أطوية(. أطوية(.   ٣٣٣٣يقة ت تيل الفطصل الزمني اازئي )يقة ت تيل الفطصل الزمني اازئي )من خعل أدا  ارعاظة حلاستخدمب طرمن خعل أدا  ارعاظة حلاستخدمب طر

ت تب ا وترط  حلررة ا ر ة، الرةطبة الياتية، س و يطت ا و غطل  ن الم امت ارفتطاية: 

 .رهمةا

Efficacy of a Self-Monitoring Intervention to Decrease Off-Task 

Behavior Exhibited by a Second Grader with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder. 

Dr. Samar JameelZaini2 

Abstract 

An ABAB reversal design was used to evaluate the effectiveness of a self-

monitoring intervention to decrease off-task behavior exhibited by a 

second grader with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

during Mathematics class. The student was taught to self-monitor her task 

engagement using a MotivAider device (MotivAider, 2000), an electronic 

device that vibrates at predetermined intervals to cue the student to self-

monitor her/his task engagement. Results indicated that upon the 

implementation of the self-monitoring intervention, the student’s off-task 

behavior decreased from a mean of 53% to less than 10% of all the intervals 

observed. The results indicated that the self-monitoring procedure was 

associated with a decrease in talking to peers and being distracted with 

learning materials. However, the intervention was least effective in 

decreasing out-of-seat behavior. Limitations, implications, and future 

directions are discussed. 

Keywords: self-monitoring, off-task behavior, Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder 

                                                 

2Ph.D. in Special Education, Department of Social Sciences ,Taibah University, Yanbu, 

Saudi Arabia  



 
 

 ما العالقة بين طول آلاية وموضوعها؟

 "دراسة تطبيقية على سورة البقرة"

 
 2أ. د. أيمن عيد الرواجفة 1اليونس غازي حنان. د

 ة:قدمم

ل ن اه  إيامن ا بقوله تعاىل: ) آن ا إ ن ا أ نز  ب ي اق ر  ر  ق ل ون   ع  م  ت ع  ل ك  [، عندما تدبرنا معنى 2(]يوسف:ل ع 

ها  هذه اآلية وجدنا أن  لغة القرآن الكريم)املنهاج الرباين( هي موضوع هذه اآلية، وقد فّس 

 ، الوسيط بأن  هذا الكتاب نزل عىل نبينا حممد )صىل اهلل عليه وسلم( بلسان  عريب  مبني 

ا املكل فون باإليامن به، تعقلون معانيه، واحلكمة من إنزاله بلس ان  عريب  مبني  لعل كم أّي 

وتفهمون ألفاظه، وتنتفعون هبداياته، وتدركون أن ه ليس كالم البرش، وإن ام كالم خالق 

 .البرش

 مشكلة البحث:

دت دالئل اإلعجاز يف القرآن الكريم، فنظرية املجموعات والتناظر يف القرآن الكريم  تعد 

ة مستويات  منها: تناظر من  دالالت اإلعجاز الرباين بني آيات وسور القرآن الكريم، وهلا عد 

(، وتسعى هذه الدراسة إىل تطبيقه 2019الرواجفة) اجلمل أو الكلامت يف اآلية الواحدة

 والكشف عن العالقة بني طول اآلية وموضوعها.

 أسئلة البحث:

 آيات سورة البقرة؟ ما عدد الكلامت الواردة يف كل  آية  من-1

 ما تكرار عدد الكلامت الواردة يف آيات سورة البقرة؟-2

 ما العالقة بني طول اآلية وموضوعها؟-3

 أهداف البحث:

                                                 
ا، مرشف تدريب ميداين حالي ا يف 1 أستاذ مساعد يف قسم املناهج والتدريس بكلية الرتبية يف جامعة حائل بالسعودية سابق 

 جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون اجلامعية، األردن.
 قنية، األردن.أستاذ دكتور يف قسم اهلندسة الكيميائية / جامعة الطفيلة الت 2
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هدفت هذه الدراسة إىل تطبيق املستوى الثالث من مستويات نظرية املجموعات والتناظر 

حدة)بداية مع بداية، وبداية مع يف القرآن الكريم وهو تناظر اجلمل أو الكلامت يف اآلية الوا

 (.2018هناية( للكشف عن العالقة بني طول اآلية و موضوعها، )الرواجفة،

 أمهية البحث:

تكمن أمهية هذه الدراسة بالتأكيد عىل أن  املستوى الثالث من مستويات نظرية املجموعات 

مجل أو كلامت اآلية والتناظر يف القرآن الكريم داللة من دالالت اإلعجاز الرباين بني 

الواحدة يف سورة البقرة؛ واإلفادة من التكنولوجيا احلديثة يف عد  كلامت اآلية الواحدة، 

فبالتناظر يمكن الكشف عن العالقة بني طول اآلية وموضوعها؛ ملعرفة األحكام الفقهية 

ا جاءت اخلاصة باحلقوق والواجبات وكيفية تطبيقها يف واقع احلياة اليومية. فضال  عن أ هن 

من فكرة لدراسة تم  نرشها بعنوان )اسرتاتيجيات التدريس املتضمنة يف سوريت البقرة 

واملجادلة: التناظر(، ودراسة أخرى مقبولة للنرش يف جامعة احلسني بن طالل بعنوان 

 )اسرتاتيجيات التدريس املتضمنة يف سوريت البقرة واملجادلة: التكامل(.

 منهج البحث:

الدراسة منهجية التحليل والبيان واملقارنة، واستعمل الباحثان الكلمة استعملت هذه 

واعتمدت الدراسة عىل تطبيق املستوى الثالث من وحدة لتحليل النصوص القرآنية، 

، وتكون جمتمع الدراسة وعينته من مستويات نظرية املجموعات والتناظر يف القرآن الكريم

وائم حتليل أدوات للدراسة، وتم استعامل احلاسب سورة البقرة، واستعمل الباحثان ثالث ق

اآليل لعد  الكلامت وحساب تكراراهتا. وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بني طول 

دت موضوعاهتا؛ لعدم اكتامل املعنى،  اآلية وموضوعها، فكلام كانت اآلية طويلة كلام تعد 

 عنى.وكلام كانت اآلية قصرية قل ت موضوعاهتا؛ الكتامل امل

 

 اآلية. -طول -الكلامت -تناظر الكلامت املفتاحية:

 
  



 
 ISBN: 978-9922-9838-3-7 (ICEPS-23)كتاب ملخصات املؤمتر الدويل السادس يف العلوم الرتبوية والنفسية واالجتامعية 
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What is the relationship between the length of the verse and its 

subject? An Applied Study on Surat Al-Baqarah 

Dr.Hanan Ghazi AL Younis1        prof. AimanEid Al-Rawajfeh2 

Abstract: 

This study seeks to explain the relationship between the length of the verse 

and its subject, through the application of the third level of group theory 

and symmetry in the Holy Qur’an, which is the symmetry of sentences or 

words in one verse (beginning with beginning, beginning with end). Using 

the methodology of analysis, statement and comparison, the researchers 

used the word as a unit to analyze the Quranic texts, and the study 

community and its sample were formed from Surat Al-Baqara, and the 

researchers used three lists of analysis tools for the study, and the computer 

was used to count the words and calculate their repetitionsThe study 

concluded that there is a direct relationship between the length of the verse 

and its subject. The longer the verse, the more its subjects multiply due to 

the incompleteness of the meaning, and the shorter the verse, the fewer its 

subjects due to the completeness of the meaning. The researchers 

recommend conducting studies similar to this study on other chapters of 

the Holy Quran. 
 
Keywords:Word correspondence, verse length 
 

 

                                                 
1Assistant Professor in the Department of Curriculum and Teaching at the College of Education at 

the University of Hail in Saudi Arabia, currently, a field training supervisor at Al-Balqa Applied 

University / Ajloun University College, Jordan. 
2Prof, Chemical Engineering /Tafila Technical University, Jordan. 



 
 

صورة املعاق في منهاج اللغة العربية للصف الخامس والصف السادس 
 ألاساس ي في ألاردن دراسة تحليلية

 

 1د.زين صالح الكايد

 مقدمة:

العربية للصف اخلامس، هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف إىل صورة املعاق يف كتاب اللغة 

والصف السادس األسايس. دراسة حتليلية ضمن منهاج وزارة الرتبية والتعليم يف األردن 

م. تكونت عينة الدراسة من كتاب اللغة العربية للصف 2020/2021للعام الدرايس 

اخلامس والصف السادس األسايس. لتحقيق هدف الدراسة تم بناء أداة تم حتليل املنهاج 

ها حيث تكونت من جمالني، املجال األول نوع اإلعاقة، واملجال الثاين اخلصائص يف ضوء

 العامة لإلعاقة

 مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث يف معرفة مدى تضمني منهاج اللغة العربية للصفني اخلامس  

 والسادس األسايس  قضية األفراد ذوي اإلعاقة  

 أسئلة البحث:

 اإلجابة عن األسئلة التالية:تتمثل مشكلة الدراسة يف 

 . ما هي صورة املعاق يف منهاج اللغة العربية للصف اخلامس االسايس يف األردن؟1

 . ما هي صورة املعاق يف منهاج اللغة العربية للصف السادس االسايس يف األردن؟2

 أهداف البحث:

 ايس يف األردن؟.معرفة ما هي صورة املعاق يف منهاج اللغة العربية للصف اخلامس األس1

 .معرفة ما هي صورة املعاق يف منهاج اللغة العربية للصف السادس األسايس يف األردن؟2

 أمهية البحث:

اعترب الدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة أهم خطوة من أجل أن ينشأوا يف بيئة صحية وال 

ترب تناول يشعروا بأي نوع من التمييز، بل أن يصبحوا قادرين عىل تفجري طاقاهتم. لذلك يع

مفهوم اإلعاقة وطرحه من خالل املنهاج املدريس خطوة رائدة وذات أمهية كربى يف عملية 

تصحيح االجتاهات نحو الشخص املعاق وتسهل عليهم عملية االندماج يف جمتمعهم عىل 

                                                 
  جامعة البلقاء التطبيقية /الكلية:عجلون اجلامعية،القسم:العلوم الرتبوية، ستاذ مساعدأ 1
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مجيع االصعدة . ويعترب خطوة تكاملية ملجهودات الدولة األردنية يف ترسيخ حقوق 

 قة.األشخاص ذوي اإلعا

  تم اعتامد منهجية حتليل املحتوىمنهج البحث: 

جمتمع الدراسة: تكون جمتمع الدراسة من كتاب اللغة العربية للمرحلة األساسية.عينة 

الدراسة: تكونت عينة الدراسة من كتاب اللغة العربية للصف اخلامس األسايس، و 

 السادس األسايس.

 أداة الدراسة:

قامت الباحثة بتطوير قائمة تتضمن  جمالني من جماالت اإلعاقة بحيث تضمن كل جمال عدة 

( أبعاد. استخدمت الباحثة وحدة الفقرة  ملعرفة 8( أبعاد واملجال الثاين )8أبعاد األول)

درجة توافر كل جمال يف الكتب املذكورة سابقا  من أجل حساب التكرارات ورصدها  

 بعد.   واستخراج النسبة لكل

 

 ، اللغة العربية.ذوي اإلعاقة ، الكتاب املدريس منهاج، السادس، الكلامت املفتاحية: 
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The Image of the Disabled in the Arabic Language Curriculum for 

the Fifth and Sixth Grades of Basic Education in Jordan: An 

Analytical Study 

Dr. Zain saleh alkayed 

 

Abstract: 

The current study aimed to identify the image of the disabled in the Arabic 

language textbook for the fifth and sixth grades: An analytic study the 

researcher highlighted this image within the curriculum of the Ministry of 

Education in Jordan for the academic year 2020/2021. The study sample 

comprised Arabic language textbooks for the fifth and sixth grades to 

achieve the objective of the study, the researcher designed an instrument to 

analyze the curriculum. This instrument comprised two domains; the first 

domain tackled the type of disability. The second one dealt with the general 

characteristics of disability. Each domain included eight sub-dimensions. 

Indications of validity and reliability were sufficiently extracted to justify 

the use of the instrument results of the "disability type" indicated that the 

type of disability was not mentioned in both curricula except in two 

vocabulary items under the name "blind". The word "blind" was 

accidentally mentioned in the sixth-grade textbook, the second part and not 

on disability purpose. Regarding the second domain of the general 

characteristics of disability, the results showed that none of the 

characteristics of the disabled was addressed in both curricula. 

 

         Keywords: Disabled Persons; School Textbook 
 



 

 

 
 

مدى تأثير قراءة ألارقام في كتاب الرياضيات للصف ألاول ألاساس ي على 
 مستوى إلاحباط لدى الطلبة في ألاردن

 
 1فاطمة حممد حممود حسند.

 قدمة:مم

، باالعتامد عىل الدراسات ذات الصلةاء العديد من حظي علم العد باهتامم كبري وتم إجر

 ،تدريس الرياضيات واملناهج التي كان هلا نصيب كبري من التحديث يف ضوء التطورات

تعد عملية العد من بني األنشطة األوىل التي ، التي حدثت يف مجيع أنحاء العامل والتطورات

ام يعتمد عىل مفهوم أشارت الدراسات العلمية إىل أن تدريس األرق ،م تدريسها لألطفاليت

 األعداد ، وكذلك عىل نطقها ورسمها وترتيبها وتصنيفها.

 مشكلة البحث:

تكتسب الدراسة أمهيتها من نتائجها وإمكانية االستفادة منها يف إظهار قدرة الطالب عىل 

قراءة الرقم الريايض وتوظيفه يف العمليات احلسابية ، من خالل الكتاب املدريس املقدم 

 :اآلتيةوذلك بالوسائل للطالب ، 

 الكشف عن قواعد معرفة مفهوم العدد. -

 توضيح علم قراءة الرقم. -

 إظهار مواطن القوة والضعف يف كتاب الرياضيات للصف األول األسايس. -

 تصنيف الطالب إىل مستويات من حيث صعوبات التعلم -

 أسئلة البحث:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إمكانية قراءة األرقام يمكن أن تعزى إىل  

 اجلنس؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف عدد املقروئية التي يمكن أن تعزى إىل مرحلة  

 ما قبل املدرسة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف سهولة القراءة تعزى إىل األماكن اجلغرافية  

 واملحافظات(؟ )العاصمة

                                                 
بحاث العلمية املحكمة يف تأريخ الرتبية ية وعلومها .... يل جمموعة من األعمل عىل توثيق الرتبأردنية يف جمال الرتبية وأباحثة  1

مساقات علم النفس يف ية وقمت بتدريس وردنية كمحارضة يف العلوم الرتبأعملت يف عدة جامعات  ،مؤلفات ةويل ثالث

 ردنية .اجلامعات األ
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 أهداف البحث:

 هتدف هذه الدراسة إىل:

، صعوبات املتعلقة بتعلم الرياضياتالقضاء عىل العديد من املخاوف الشائعة حول ال -

 وحتديدا  قابلية قراءة األرقام .

 ألولاومدى القدرة عىل إجراء عمليات حسابية ذهنية خمتلفة من قبل طالب الصف -

 . سايساأل

 أمهية البحث: 

 :يف أنهمهية الدراسة أتكمن 

تم االعتامد عىل كتاب الرياضيات املدريس املطور للصف األول األسايس والذي  -

ردنية اهلاشمية للعام والتعليم بتدريسه يف اململكة األ بدأت وزارة الرتبية

 .ومازال قيد التجربة 2019/2020

مقروئية الرياضيات -منهج وصفي حتلييل

 األردن،األسايس ، الرياضيات ، كتاب ، األرقام ، قراءة  املفتاحية: الكلامت
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The Extent of The Effect of Reading Numbers in the Mathematics 

Book for the First Grade on the Level of Frustration among Students 

in Jordan 

 

Fatima Mohammad Hasan 

Abstract 

This study aims to eliminate many common concerns about difficulties in 

learning mathematics, specifically the readability of numbers and the 

ability to perform various mental arithmetic operations by first-grade 

students. The study was conducted based on the developed mathematics 

textbook for the first grade, which the Ministry of Education began 

teaching in the Hashemite Kingdom of Jordan for the year 2019/2020 and 

is still under testing. 

The direct and simple test was adopted to show the ability of students to 

read, and the level of frustration among ordinary students was determined, 

and the variables were read according to differences in gender, and the pre-

education stage (kindergarten) was based on, taking into account the spatial 

variation in the Kingdom, and measuring the learning rate was dependent 

on levels The three for the test: the independent level, and the educational 

level, and the level of frustration achieved a large percentage among the 

students. 

As for the arithmetic and learning abilities, the student's ability decreased 

by 75% in controlling knowledge of the concept and memorizing it, 

treating reciprocity, drawing numbers, arranging numbers, repeating 

numbers, relying on Arabic counting, and writing skills of numbers. The 

loss of zero value has been shown as a numeric value. 

The levels of readability were as follows: The spatial depression of the city 

of Amman, with a rate of (22.65%), with a statistical significance. and pre-

educational stage (30.24%); The female frustration index reached  (42)%  

The study revealed poor reading levels, and thus the researchers 

recommend matching the textbook to the students' abilities. They also 

recommend reviewing the mathematics textbook, including its language. 

Keywords: reading numbers, mathematics textbook, primary first grade, 

level of frustration, normal students, students with learning difficulties. 
 



 
التدريس إلابداعي مقابل التقليدي: أساليب التدريس املفضلة لدى الطلبة في 

 مؤسسات التعليم العالي وعالقتها بسماتهم إلابداعية
 

 3زين صالح الكايد 2أماين فيصل قشمر 1صفاء حممد العيل د.

 مقدمة:

أساليب التدريس املفضلة لدى الطلبة يف مؤسسات لكشف عن  اىلإهدفت الدراسة احلالية 

 طالب   200من  تكونت عينة الدراسةوالتعليم العايل وعالقتها بسامهتم اإلبداعية، 

أن حيدد املستجيب بشكل دقيق عىل حرص الباحثون يف إعداد أداة الدراسة و،وطالبة  

تدريس األكثر تفضيال  بني سمتني يتم عرضهام يف الفقرة الواحدة خيتار سمة ال ن  أاستجابته، ب

فقره بحيث تتضمن كل فقرة خيارين  23متتطوير أداة أساليب التدريس والتي تكونت من إذ

اثنني أحدمهايمثإلحدى سامت التدريس اإلبداعي، يف حني يقابلهاخيار آخريمثل إحدى 

سمة متثل أساليب التدريس  46املقياس سامت التدريس اجلامعي التقليدي،وبذلك تضمن 

التوصل وتم التحقق من دالالت الصدق الظاهري ألداة الدراسة، والتقليدي واإلبداعي، 

أظهرت نتائج الدراسة أن ومعامل كرونباخ ألفا.  لعاملدالالت ثبات مقبولة للمقياس باست

لتدريس التقليدية، طلبة اجلامعات يفضلون أساليب التدريس اإلبداعية مقارنة بأساليب ا

التي متثل سامت التدريس اإلبداعي عىل النسبة األعىل لتفضيالت احصلت اخليارات مجيع   إذ

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ارتباطية بني أسلوب وأفراد عينة الدراسة، 

 التدريس املفضل والسامت اإلبداعية لدى الطلبة. 

 مشكلة البحث:

، ا بأمهية تعزيز اإلبداع يف جماالت احلياةمجيع  نياهتاممات املعني خريةزادت يف اآلونة األ

هبدف  ؛وظهرت السياسات الرتبوية الداعمة للمناهج اإلبداعية والتدريس اإلبداعي

مواكبة العرص وتغرياته املتسارعة، بإعداد أفراد قادرين عىل حل املشكالت، ويمتلكون 

ا  حلل األزمات لفكرية التي اصبحت مطلب  مهارات التفكري الناقد، وكذلك  املرونة ا

 ه فإن  ألجلية التي يشهدها العامل أمجع. وواألوضاع املتسارعة يف ظل الثورة التكنولوج

احلاجة لتغري سياسات التعليم وآلياته أصبحت حاجه ملحة يف املؤسسات الرتبوية، ومن 

                                                 
 .عامن –صفاء العيل، تربية خاصة، اجلامعة األردنية، كلية العلوم الرتبوية، األردن ( (1

 .عامن –بوية، األردن أماين قشمر، نمو وتعلم، اجلامعة األردنية، كلية العلوم الرت( (2

 .زين الكايد، تربية خاصة، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن((3
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وب التدريس لكشف عن مستوى تفضيل طلبة اجلامعات ألسل اىلإهنا برزت احلاجه 

 اإلبداعي مقارنة باألساليب التقليدية وعالقته بسامهتم اإلبداعية. 

 أسئلة البحث:

ما النسب املئوية ألساليب التدريس املفضلة لدى الطلبة يف مؤسسات التعليم  .1

 العايل؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تفضيالت أفراد الدراسة تعزى ملتغريي:  .2

 كاديمي؟ اجلنس، و التحصيل األ

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني سامت الطلبة اإلبداعية  .3

 وتفضيالهتم ألساليب التدريس؟ 

 أهداف البحث:

ا تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة من األهداف والغايات التي وم  

  -تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أيمكن 

التدريس األكثر تفضيال  لدى الطلبة يف مؤسسات التعليم الكشف عن أسلوب  .1

 اجلامعي.

الكشف عن الفروق اإلحصائية بني أفراد عينة الدراسة تعزى لكل من متغري  .2

 اجلنس والتحصيل الدرايس

الكشف فيام إذا كان هناك عالقة ارتباطية بني أسلوب التدريس الذي يفضله أفراد  .3

 عينة الدراسة وسامهتم اإلبداعية. 

 أمهية البحث:

تكمن أمهية هذه الدراسة يف دعم وتشجيع التدريس اإلبداعي يف مؤسسات التعليم العايل، 

ريبية لتعزيز اإلبداع يف مؤسسات وتقرتح عىل اجلهات املعنية النظر يف إعداد وتنفيذ برامج تد

لتزام ريس بقيمة اإلبداع، وأثره عىل االة التدأالتعليم العايل ورضورة زيادة وعي أعضاء هي

ة التدريس تتضمن أا يعكس أمهية الورش التدريبية ألعضاء هيالتعلم م   الطاليب وحب  

 ليات تفعيل التدريس اإلبداعي.آ

 منهج البحث:

 رتباطي.صفي االالويتبع البحث املنهج 

 األردن. -التعليم العايل -سساتؤاإلبداع، م -التدريس: الكلامت املفتاحية
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Creative Versus Conventional Teaching:  Preferred Teaching Styles 

Among Students in Higher Education Institutions and its 

Relationship to Their Creative Traits 

 

Safa AL-ALI1 AmaniQashmer2 ZainAlkaid 3 

Abstrac 

This study aims to explore preferred teaching styles among students in 

higher institutions in Jordan, the study sample consisted of 200 participants 

randomly selected, to achieve the study objectives, the authors developed 

a self-rated inventory for preferred teaching styles based on the literature 

of creativity and through deep reviewing of creative tools which in peer-

reviewed journals, all items were written according to purposeful strategy 

to avoid the participants' arbitrary selection, where each item require the 

participant to choose one of two options, one represents the creative 

teaching styles, and the other represents the conventional teaching styles,  

the total items included in the inventory are 46, 23 items represent the 

creative teaching styles and the rest half represent the conventional 

teaching styles.  The study tool was verified for logical validity and has 

acceptable reliability indicators using Cronbach alpha correlation. study's 

data were analyzed through the Spss program, and means and standard 

deviations were calculated; the ANOVA test was also conducted to 

examine if there significant differences according to the study's variables.  

Results indicated that creative teaching styles in higher education 

institutions are the most preferred style among students versus to 

conventional styles for all inventory items, also results indicated that all 

students regardless of their gender or academic achievement prefer creative 

teaching styles. The results of this study address the importance of 

supporting creativity teaching in higher education institutions and suggest 
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that stakeholders consider preparing and implementing training programs 

for enhancing creativity in higher education institutions and the necessity 

to increase the academic staff's awareness of creating value. 

 

Keywords:Creative teaching, Higher Institutions, Jordan 

 



 
العالقة بين مستوى الحاجة للتدريب على استراتيجيات تحليل السلوك 

التطبيقي والفاعلية الذاتية لدى معلمي ألاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 
 في العاصمة عّمان

ب  2د. صفاء العيل 1إرساء رائد أبو الر 

 
 مقدمة:

تعد اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي من أهم االسرتاتيجيات التي حيتاج العاملون يف  

األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بشكل  وميدان الرتبية اخلاصة بشكل عام ومعلم

ات أطفال يا  لفاعلية هذه االسرتاتيجيات يف ضبط سلوكونظر   ؛التدريب عليها خاص

هذه الفاعلية ستزيد من دافعية املعلمني والذي بدوره قد  ن  أه مما ال شك فيه فإن   التوحد

 . هاوضبط ات األطفاليإدارة سلوك ينعكس عىل قناعاهتم حول كفاءهتم يف

 مشكلة البحث:

الرغم من أمهية اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي إال عىل ه متثلت مشكلة البحث يف أن  

يعيق  وأالكايف هبذه االسرتاتيجيات وحمدودية تدريبهم عليها قد حيول  أن عدم إملام املعلمني

الشعور  ن  أ فضال  عنل عند احلاجة إليها. عاكفاءهتم يف تطبيقها أو توظيفها بشكل ف

قدرهتم عىل  يفبالفاعلية الذاتية لدى معلمي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد قد يؤثر 

 تعليم طالهبم وحتفيزهم وتوجيههم وتطبيق اسرتاتيجيات التعلم املناسبة هلم.

 أسئلة البحث:

 : يتاآل السؤال الرئيس نإلجابة ع اىلإهدف البحث 

  ما العالقة بني مستوى احلاجة للتدريب عىل اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي

اضطراب طيف التوحد يف العاصمة  والفاعلية الذاتية لدى معلمي األطفال ذوي

ن؟   عّم 

 ية:تتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتو

لتدريب عىل اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي لدى معلمي  اىلإما مستوى احلاجة  .1

 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟

 ما مستوى الفاعلية الذاتية لدى معلمي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ؟ .2

                                                 
  ، اجلامعة األردنية، كلية العلوم الرتبوية، األردنةالرتبية اخلاص  1
 مشارك تربية خاصة، اجلامعة األردنية، كلية العلوم الرتبوية، األردنأستاذ   2
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 ىلإ( بني مستوى احلاجة α=0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة عند مستوى )هل  .3

لتدريب عىل اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي لدى معلمي األطفال ذوي ا

 اضطراب طيف التوحد ومستوى الفاعلية الذاتية لدهيم؟

 أهداف البحث:

من األهداف والغايات التي م يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعة ا تقد  ومم  

  -تسهم يف توضيح هذه األهداف: ن  أيمكن 

الكشف عن مستوى حاجة معلمي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد للتدريب  .1

 .عىل اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي

 .قياس مستوى الفاعلية الذاتية لدى معلمي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد .2

الكشف عن العالقة بني مستوى حاجة معلمي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد  .3

 للتدريب عىل اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي والفاعلية الذاتية لدهيم. 

 أمهية البحث:

 : مهاساسنيأتكمن أمهية هذا البحث يف جانبني 

 األمهية النظرية للبحث

للمعلمني العاملني مع األطفال ذوي اضطراب إثراء األدب النظري حلاجات التدريب  .1

 طيف التوحد.

رفد األدب النظري بمستوى الفاعلية الذاتية لدى معلمي األطفال ذوي اضطراب  .2

 طيف التوحد.

 . فادة منها يف بحوث علمية الحقة ذات عالقةتوفري مقاييس يمكن اإل .3

 األمهية التطبيقية للبحث

التوصل إليها يف إعداد برامج لتدريب املعلمني عىل فادة من النتائج التي تم يمكن اإل .1

 تطبيق اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي.

التوعية عىل أمهية تدريب معلمي يسهم هذا البحث يف زيادة الوعي و ن  أمن املتوقع  .2

 .األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عىل اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي

تدريب املعلمني عىل اسرتاتيجيات حتليل السلوك  تشجيع أصحاب القرار عىل .3

 .التطبيقي

وف رت هذه الدراسة للباحثني أداة تتمتع بدالالت صدق وثبات تقيس الفاعلية الذاتية  .4

 لدى معلمي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
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ع بدالالت صدق وثبات يمكنهم وف رت هذه الدراسة للمراكز واملدارس أداة تتمت .5

قياس مستوى حاجة املعلمني العاملني لدهيم للتدريب عىل اسرتاتيجيات ا لهلعّماست

ا لذلك  . حتليل السلوك التطبيقي، ومن ثم إعداد الربامج التدريبية وفق 

 منهج البحث:

ه يوفر فهّم  للعالقة بني متغريات ألن   ؛رتباطينهج الوصفي االاعتمد هذا البحث عىل امل

العالقة بني مستوى احلاجة للتدريب عىل اسرتاتيجيات  الدراسة احلالية، والتي متثلت يف

حتليل السلوك التطبيقي والفاعلية الذاتية لدى معلمي األطفال ذوي اضطراب طيف 

ن.  التوحد يف العاصمة عّم 

 

 السلوك التطبيقي، الفاعلية الذاتية، التوحد، تدريب املعلمني، األردن. الكلّمت املفتاحية:
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TRAINING NEED’S 

LEVEL FOR APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS 

STRATEGIES AND SELF EFFICACY AMONG 

TEACHERS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDER IN THE CAPITAL, AMMAN. 

Esraa Raed AbuRub1 Dr. Safa Al-Ali2 

Abstract 

This study aimed to find out the relationship between the level of need for 

training in applied behavior analysis strategies and the self-efficacy of 

teachers of children with autism spectrum disorder in the capital, Amman. 

The researcher used the descriptive correlative approach, and the study 

sample consisted of (365) teachers of children with autism spectrum 

disorder who were chosen randomly. To achieve the purpose of the study, 

the researcher built a scale to measure the level of need for training on 

applied behavior analysis strategies, which consisted of (30) items. It also 

developed a scale to measure the level of self-efficacy among the study 

sample members, which consisted of (14) items, and the validity and 

reliability of the study scales were verified. The results indicated that the 

need of teachers for children with autism spectrum disorder for training on 

applied behavior analysis strategies was at a medium level, and that their 

level of self-efficacy was high, and the results also indicated that there was 

a statistically significant inverse relationship at the level (α = 0.05) between 

the level of need for training on applied behavior analysis strategies and 

self-efficacy among the study sample members. The researcher pointed out 

the importance of training teachers of children with autism spectrum 

disorder on the strategies of applied behavior analysis. 

 

Keywords: Applied behavior, Self-efficacy, Autism, Teacher training, 

Jordan. 
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درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية وعالقتها بمستوى الوالء 

 التنظيمي للمعلمني يف حمافظة الوسطى بسلطنة عامن

 

 2سليامن بن نارصاحليسيةد. رضية بنت   1فاطمة بنت سامل بن نارص املغرييةم.م.

 مقدمة:

( ، حيث كانت 1950ات القرن املايض أي يف عام )يمفهوم القيادة املوزعة يف مخسين ظهر

الفكرة عىل أن القيادة وظيفة مجاعية يقوم هبا أعضاء املنظمة، ولكل عضو دور يقوم به 

النامذج واالنامط يتكامل مع أدوار باقي األعضاء، وتوالت الدراسات والبحوث لتوضح 

 (.2016التي تؤطر مفهوم القيادة املوزعة )احلريب، 

 مشكلة البحث:

ا الرتباط دور القيادة املامرسة من ق بل مديري املدارس بدرجة الوالء التنظيمي  نظر 

للمعلمني فقد انعكس ذلك عىل انتامء املعلمني ملؤسساهتم الرتبوية، فقد توصلت دراسة 

إىل أن متركز السلطة يف أيدي املديرين يف أغلب املدارس بسلطنة ( 2019حسن وإبراهيم )

امن وقلة ثقتهم بقدرة املعلمني عىل صنع القرارات الرتبوية، وبالتايل عدم ترك مساحة  ع 

احلرية الكافية هلم الختيار النمط املناسب إلدارة صفوفهم، مما أدى إىل قلة رغبتهم يف العمل 

وعدم الرغبة يف بذل جهد إضايف، وكذلك ضعف الدافعية نحو وضعف االنتامء إىل املدرسة 

 التجديد والتطوير لبلوغ أهداف املدرسة املرجوة.

كام أشارت عدد من الدراسات إىل أن مستوى الوالء التنظيمي مل يكن بالشكل املأمول، 

( إىل أن رغبة املعلمني يف البقاء واالستمرار 2017حيث توصلت دراسة احلرايص )

امن جاءت بدرجة متوسطة، والذي يرجع إىل عدم وجود ميزات بمدارس هم يف سلطنة ع 

 تشجيعية هلم، األمر الذي يؤكد أمهية تناول موضوع الوالء التنظيمي بالدراسة والتحليل.

 أسئلة البحث:

 تتمثل أسئلة الدراسة يف اآليت:

                                                 
امن  1  فاطمة املغريية معلمة أوىل يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ع 

امن 2  د. رضية احلبسية استاذ مساعد يف جامعة نزوى بسلطنة ع 
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يف حمافظة ما درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية  -1

امن؟  الوسطى بسلطنة ع 

 متوسط بني( α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 املدارس مديري لدى املوزعة القيادة أبعاد ممارسة درجة يف الدراسة عينة أفراد استجابات

امن بسلطنة الوسطى حمافظة يف احلكومية املؤهل  -اسة )اجلنسالدر ملتغريات تعزى ع 

 املسمى الوظيفي(؟ -سنوات اخلربة -العلمي

ما مستوى الوالء التنظيمي للمعلمني باملدارس احلكومية يف حمافظة الوسطى بسلطنة  -3

امن؟  ع 

 متوسط بني( α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

ني باملدارس احلكومية يف نظيمي للمعلمالت الوالء مستوى يف الدراسة عينة أفراد استجابات

امن تعزى ملتغريات الدراسة )اجلنس سنوات  -املؤهل العلمي -حمافظة الوسطى بسلطنة ع 

 املسمى الوظيفي(؟ -اخلربة

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة  -5

للمعلمني يف حمافظة الوسطى لدى مديري املدارس احلكومية ومستوى الوالء التنظيمي 

امن؟  بسلطنة ع 

 أهداف البحث:

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

التعرف عىل درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية يف  -1

امن.  حمافظة الوسطى بسلطنة ع 

 بني( α≤0.05الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 مديري لدى املوزعة القيادة أبعاد ممارسة درجة يف الدراسة عينة أفراد استجابات متوسط

امن بسلطنة الوسطى حمافظة يف احلكومية املدارس  -اجلنس) الدراسة ملتغريات تعزى ع 

 (.الوظيفي املسمى -اخلربة سنوات-العلمي املؤهل
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املدارس احلكومية يف حمافظة الوسطى حتديد مستوى الوالء التنظيمي للمعلمني يف  -3

امن.  بسلطنة ع 

 بني( α≤0.05الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

 املدارس يف للمعلمني التنظيمي الوالء مستوى يف الدراسة عينة أفراد استجابات متوسط

امن بسلطنة الوسطى حمافظة يف احلكومية املؤهل  -الدراسة )اجلنس ملتغريات تعزى ع 

 املسمى الوظيفي(. -سنوات اخلربة -العلمي

الكشف فيام إذا كان هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة ممارسة أبعاد  -5

القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية ومستوى الوالء التنظيمي للمعلمني يف 

امن.  حمافظة الوسطى بسلطنة ع 

 بحث:أمهية ال

 تتمثل أمهية الدراسة يف اآليت:

 األمهية النظرية:

تفتح الدراسة احلالية املجال أمام الباحثني البحث يف دراسات جديدة تتعلق  

باملتغريات احلالية للدراسة، السيام القيادة املوزعة وعالقتها بالوالء التنظيمي 

امن   .-الباحثة عىل حد علم  -والتي ال يتوفر هبا دراسات داخل سلطنة ع 

تنبع أمهية الدراسة من أمهية التعرف عىل أساليب القيادة املوزعة باملدارس  

امن.  احلكومية بسلطنة ع 

تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها كوهنا تتناول الوالء التنظيمي للمعلمني باملدارس  

امن.  احلكومية بسلطنة ع 

العربية والعامنية بالعديد من يؤمل أن تفسح الدراسة احلالية املجال إلثراء املكتبة  

 .املؤلفات يف هذا املجال املهم

 األمهية التطبيقية:

ملديري املدارس احلكومية حمتوى  -من خالل إطارها النظري -ستقدم الدراسة  

 أديب حول أساليب وآليات القيادة املوزعة وتدفعهم لتوظيفها يف البيئة املدرسية.
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لواضعي السياسات التعليمية نحو حتديد قد هتيئ نتائج هذه الدراسة الفرصة  

 مستوى الوالء التنظيمي للمعلمني يف املدارس احلكومية يف ضوء القيادة املوزعة.

امن نحو   تسلط الدراسة احلالية أنظار املسئولني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ع 

 االهتامم بمامرسة مديري املدارس احلكومية ألسلوب القيادة املوزعة.

ن املؤمل أن تفتح توصيات ومقرتحات هذه الدراسة املجال أمام الباحثني م 

 واملهتمني بعلم القيادة الرتبوية.

 منهج البحث:

اعتمدت الدراسة احلالية عىل املنهج الوصفي االرتباطي يف حتديد درجة ممارسة أبعاد 

تنظيمي القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية وعالقته بمستوى الوالء ال

امن؛ إذ يعد املنهج األنسب لطبيعة هذه الدراسة،  للمعلمني يف حمافظة الوسطى يف سلطنة ع 

حيث ي ستخدم هذا النوع من املناهج يف قياس العالقة بني املتغريات ومدى الرتابط بينها، 

 كام يصف الظـاهرة حمل الدراسة كمـا هـي فـي الواقع، والتعبيـــر عنهــا بشـــكل كمــي؛

ــع الظواهر املختلفة ووصفها لتوضـــيح مقــدار الظـــاهرة وحجمهــا لدرجة ارتباطهــا مـ

البيانـات وقياس وضـعها احلـايل، وذلك لتحديد مـدى احلاجـة إلحـداث تغيريات  سطةبو

 جزئية أو كلية فيها أو اختاذ قرارات تطويرية بشأهنا.

الوالء التنظيمي، مديري املدارس، حمافظة الوسطى، القيادة املوزعة،  الكلامت املفتاحية:

 سلطنة عامن.
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The Degree of Practicing the Dimensions of Distributed Leadership 

among the Principals of Public Schools and its Association with the 

in  Teachers’ Organizational Loyalty Level in Alwosta Governorate

the Sultanate of Oman 

1Mughiriy-Fatima Salem Al Dr. Radhiya Suleiman Al Habsi2 

Abstract 

The current study aimed to reveal the degree of leadership practice 

distributed among the principals of public schools and its relationship to 

the level of organizational loyalty of teachers in the Al Wusta Governorate 

in the Sultanate of Oman. To achieve the objectives of the study, the 

correlational descriptive approach was used. The study population 

consisted of all male and female teachers in Al-Wusta Governorate during 

the academic year 2021\2022 .They were (1129) male and female teachers 

and the questionnaire was applied to (287) male and female teachers. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

The practice of school principals of distributed leadership in the Wusta 

governorate came with a (high) availability in all its dimensions, and the 

study also found that there are no differences statistically significant at the 

level (0.05≥α)  due to the four study’s variables. 

And the study also found that the degree of the level of organizational 

loyalty was (high). It also found that there were no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05≥α)  about the level of 

organizational loyalty for teachers in government schools due to the study 

variables (gender- years of experience and job title).  In the light of its 

findings, the study recommended organizing a program of exchange visits 

between school principals to exchange experiences, and to spread a culture 

of organizational loyalty within educational institutions at the level of the 

Sultanate discusses the different dimensions of organizational loyalty 

among teachers. 

Keywords: distributed leadership, organizational, School principals, Al 

Wusta Governorate, Sultanate of Oman. 
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مي الدراسات الاجتماعية ملهارات التفكير الجانبي والتفكي ُ

ُ
ر مستوى تطبيق ُمعل

 في املجال املعماري بسلطنة ُعمان: دراسة استطالعُية التصميمي
 

 1 ةزوينة الغاويم.م.

 
 مقدمة:

امن ملهارات يتناول البحث دراسة مستوى تطبيق   م عل مي الدراسات االجتامعية بسلطنة ع 

ري، وقد تم التأكد من تطبيقهم هلذه التفكري اجلانبي والتفكري التصميمي يف املجال املعام

استبانة تكونت من حمورين:  ومها )مستوى تطبيق م عل مي الدراسات االجتامعية ب املهارات

التفكري اجلانبي يف املجال املعامري(، واملحور الثاين )مستوى تطبيق م عل مي  ملهارات

الدراسات االجتامعية ملهارات التفكري التصميمي يف املجال املعامري( عىل عي نة عشوائي ة 

راسة عن ضعف تطبيق 26بلغت ) ا كدراسة استطالعية، وكشفت الد  ( م عل ام  متخصص 

 عية ملهارات التفكري اجلانبي والتصميمي معامري ا.معلمي الدراسات االجتام

 مشكلة البحث:

 أمثلةمثل:  املختلفة، املعامرية املباين أمثلة ذ كر من االجتامعي ة الدراسات مناهج ختلو ال

 مناهج متر ما وغالب ا واملعارص، واحلديث القديم الدولة ريختأ يف وأمهيتها الرائدة املؤسسات

 البرشية أو الطبيعية واملشاكل تصميمها طبيعة حول النظري بالتطرق االجتامعية الدراسات

 التعمق دونمن  ،العامة املمتلكات عىل املحافظة يف املواطن ودور معامري ا تواجهها التي

 يف امل عل م افتقار إىل املشكلة ومتتد واستمراريتها، عليها احلفاظ تفكري اسرتاتيجيات حول

 تواجه التي املشكالت حلل إبداعهم من فادةواإل طلبته مع املختلفة التفكري أنامط تطبيق

 توليدو املشكلة، إدراك) مهارة من يشمله بام اجلانبي التفكري تطبيقمثل:  املعامرية، املباين

 التفكري وتطبيق ،(اإلبداع توليدو اجلديد، البديل توليدو الفكرة، توليدو املفهوم،

 توليدو باملفهوم، التعريفو التعايش، أو التعاطف) مهارات  من يتضمنه بام التصميمي

 ما امليدان يف يظهر وال ،(التجربة أو االختبار تطبيقو األويل، األنموذج طرحو األفكار،

. امل عل مني يف املهارات هذه لتنمية أنموذجية حصص أو تدريبية دورات وجود إىل يشري

 الدراسات م عل مي تطبيق مستوى حول مصغرة استطالعية دراسة الباحثة أعدت هوألجل

امن بسلطنة االجتامعية  .املعامرية املشكالت حل يف والتصميمي اجلانبي التفكري ملهارات ع 

                                                 
 .، سلطنة عامنكلية الرتبية _قابوسجامعة السلطان  باحثة دكتوراه )فلسفة الرتبية( يف مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعي ة1
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 أسئلة البحث:

ما مستوى تطبيق م عل مي الدراسات االجتامعية ملهارات التفكري اجلانبي يف املجال  -

 املعامري؟

الدراسات االجتامعية ملهارات التفكري التصميمي يف ما مستوى تطبيق م عل مي  -

 املجال املعامري؟

ما املستوى العام يف تطبيق م عل مي الدراسات االجتامعية ملهارات التفكري اجلانبي  -

 والتصميمي معامري ا؟

 أهداف البحث:

 التعرف عىل:إىل هدفت الدراسة 

التفكري اجلانبي يف املجال مستوى تطبيق م عل مي الدراسات االجتامعية ملهارات  -

 املعامري.

مستوى تطبيق م عل مي الدراسات االجتامعية ملهارات التفكري التصميمي يف املجال  -

 املعامري.

املستوى العام يف تطبيق م عل مي الدراسات االجتامعية ملهارات التفكري اجلانبي  -

 والتصميمي يف املجال املعامري.

 أمهية البحث:

 البحث يف:تكمن أمهية 

  إنه بمجرد حتديد مستويات امل عل مني يف تطبيق مهارات التفكري اجلانبي

 والتصميمي؛ سيقود إىل: 

معرفة املعلمني من هم بحاجة إىل التدريب يف مهارات التفكري اجلانبي والتصميمي  -

 يف املجال املعامري ورضورة متكينهم.

الواردة يف املناهج والتي من املمكن وضع بعني االعتبار ألهم األمثلة املعامرية  -

 دراسة مشكالهتا بطريقة التفكري اجلانبي والتصميمي.

 ا بتحسني التعليم وجودته يفاإل  فادة من نتائج الدراسة االستطالعية الحق 

 املعامرية والرتكيز عىل اجلانب العميل فيها. اتعوضاملو

  اجلانبي والتصميمي يف مناهج تقييم امل عل م لذاته يف تطبيقه ملهارات التفكري

 الدارسات االجتامعية بشكل عام، ومع طلبته بشكل خاص يف املجال املعامري.
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 فادة من أدوات الدراسة؛ يف أن  تكون إضافة لألدبيات اخلاصة املرتبطة اإل

بمهارات التفكري اجلانبي والتصميمي معامري ا أو بمجاالت أخرى يستفاد من 

 صياغتها واجتاهاهتا.

 نهج البحث:م

 م عل مي تطبيق بمستوى املرتبطة البيانات جمعب الباحثة، لدراسة الوصفي املنهج عاملاست تم

 من تكونت استبانةب معامري ا والتصميمي اجلانبي التفكري ملهارات االجتامعية الدراسات

 :حمورين

 املعامري املجال يف اجلانبي التفكري ملهارات االجتامعي ة الدراسات م عل مي تطبيق مستوى.1

 .فقرات( 9) بواقع

( 10) بواقع التصميمي التفكري ملهارات االجتامعية الدراسات م عل مي تطبيق مستوى.2

 .فقرات

 أحيان ا ،(4) غالبا: )االستجابة من اآليت النحو عىل الرباعي ليكرت مقياس توظيف تم إذ

ا ،(3)  م عل ام   26 من تكونت عشوائية عينة وعىل املحورين، كال يف(( 1) أفعل مل ،(2) نادر 

 .االجتامعية الدراسات مادة بتدريس يقوم ممن

 

 .التفكري اجلانبي، التفكري التصميمي، املجال املعامري الكلامت املفتاحية:
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The Application Level of Social Studies Teachers for Lateral 

Thinking and Design Thinking Skills in the Architectural Field in the 

Sultanate of Oman: an Exploratory Study 

 
1Ghawi-Zouwaina Al 

Abstract 

The research deals with the study of the level of application of social 

studies teachers in the Sultanate of Oman to the skills of lateral thinking 

and design thinking in the architectural field, and their application of these 

skills has been confirmed through a questionnaire consisting of two 

themes: namely, the level of social studies teachers’ application of lateral 

thinking skills in the architectural field by (9) items. The second theme is 

the level of social studies teachers’ application of design thinking skills in 

the architectural field by (10) items on a random sample of (26) teachers as 

a prospective study. Where the two axes focused on the extent to which 

teachers are familiar with the skills of lateral and design thinking and their 

application of these skills in the architectural field in social studies subjects, 

and the extent of their interest in attending training courses and applied 

classes; To develop lateral and design thinking skills, and the level of their 

keenness to train students in employing these skills in solving architectural 

problems. The study revealed that the social studies teachers’ application 

of the quadruple Likert scale for lateral thinking skills amounted to (1.79), 

which is considered medium, while the design thinking skills came with a 

weak average (1.43) in the architectural field, and the general average of 

the two thinking types was (1.74), which is considered weak. The lack of 

application of social studies teachers in the Sultanate of Oman emphasizes 

lateral thinking skills in the architectural field. The researcher 

recommended the need to develop thinking skills on both sides of teachers 

in the architectural field in social studies curricula and employ them with 

students. Currently, the researcher is preparing a detailed study for students 

in the effectiveness of an enrichment program based on employing spatial 

intelligence strategies in developing lateral and architectural design 

thinking skills in social studies subject. 

Keywords: lateral thinking, design thinking, architectural field. 

 

                                                 
1 Ph.D. Researcher in Philosophy of Education_ Sultan Qaboos University_ College of 

Education_ Sultanate of Oman 



 
 

 املفاهيم الجيومورفولوجية املضمنة في كتب الدراسات الاجتماعية للصفوف 
 ( بسلطنة عمان  واكتساب الطلبة لها10 – 5) 

 

 1منرية بنت سعيد الكلبانيةم.م.

 مقدمة:

ملا يمثله من قيمة علمية  ؛حيظى علم اجليومورفولوجيا باهتامم كبري من الباحثني     

ا يف املشاريع التنموية، وكذلك ا  رئيس  واقتصادية، فدراسة اشكال سطح االرض يعد عنص  

التعرية بالرياح، واالمطار مثل: يف معرفة التغريات التي حتدث نتيجة العوامل الطبيعية 

مثل: االنشطة البرشية بالزالزل والرباكني، أو مثل: العوامل التكتونية بوالتجوية، أو 

 التعدين، وبناء الطرق، والسدود، وانشاء املدن.  

 مشكلة البحث:

تعاين مناهج الدراسات االجتامعية من وجود ضعف يف درجة تضمني املوضوعات     

اجلغرافية كام كشفت عنه نتائج بعض الدراسات السابقة التي استهدف بعضها معرفة مدى 

(، أو مشكلة التصحر 2005مشكلة املياه ) الربعاين، مثل: معاجلتها لبعض املشكالت 

ستهدفت معرفة مدى تضمن كتب الدراسات (، أو تلك التي ا2008)احلجري ، 

؛ 2009الفاريس، و؛ 2006دراسات ) الشعييل، مثل: االجتامعية لبعض املفاهيم السكانية 

(، أو تلك املتعلقة  بتضمني مفاهيم التنمية املستدامة ) الربعاين، 2014اجلهوري، و

والعاملي ) (، وكذلك الدراسات التي استهدفت معرفة مدى تضمني البعد املحيل 2010

(. وتلك التي استقصت مدى تضمني 2009؛ الربعاين والساملي، 2011سلوم والربعاين، 

 (.     2012دراسة )التويب، مثل: مفاهيم الرتبية الوقائية 

وقد انعكس ذلك الضعف يف تضمني هذه املوضوعات عىل تدين مستوى حتصيل الطلبة      

اليحائي، و؛  2009الفاريس، و؛ 2006ييل، كام كشفت عنه نتائج بعض الدراسات ) الشع

(. وهذه النتائج تكشف لنا احلاجة إىل دراسة واقع تضمني 2014اجلهوري، و؛ 2012

ة التي ينبى عليها دراسة بايف لكوهنا املادة العلمية الرئيس ؛املفاهيم  اجليومورفولوجية

وغريها من املوضوعات  السكان، والبيئة، واالقتصاد، والتنميةمثل: املوضوعات اجلغرافية 

                                                 

( موظفة يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن / مساعد مدير مدرسة /حاصلة عىل ماجستري يف مناهج وطرق تدريس (1

 الدراسات االجتامعية من جامعة السلطان قابوس بسلطنة عامن  
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ملام الطلبة هبذه املفاهيم يصبح من الصعب عليهم إدراك العالقات إدون من اجلغرافية ف

 والتفاعالت التي حتدث بني االنسان والبيئة.

 أسئلة البحث:

ما درجة تضمني املفاهيم اجليومورفولوجية يف كتب الدراسات االجتامعية   -1

 ؟(10 – 5للصفوف ) 

هل ختتلف درجة تضمني املفاهيم اجليومورفولوجية يف كتب الدراسات  -2

 الدراسية؟ الصفوف باختالف(  10 – 5االجتامعية للصفوف )

 ما مستوى اكتساب طلبة الصف العارش للمفاهيم اجليومورفولوجية؟ -3

هل خيتلف مستوى اكتساب طلبة الصف العارش للمفاهيم اجليومورفولوجية  -4

 باختالف النوع؟

تلف مستوى اكتساب طلبة الصف العارش للمفاهيم اجليومورفولوجية هل خي -5

 مسقط (؟وباختالف املحافظة ) الظاهرة ، 

 أهداف البحث:

الكشف عن املفاهيم اجليومورفولوجية املضمنة وغري املضمنة يف كتب الدراسات  -1

 ( بسلطنة  عامن. 10- 5االجتامعية للصفوف ) 

 ف العارش  للمفاهيم اجليومورفولوجية .التعرف عىل درجة  اكتساب طلبة الص -2

حتديد درجة اكتساب طلبة الصف العارش  للمفاهيم اجليومورفولوجية باختالف  -3

 مسقط(.والنوع واملحافظة ) الظاهرة، 

 أمهية البحث:

تربز أمهية املفاهيم اجليومورفولوجية يف الربط بني احلقائق املنفصلة والتفصيالت  -1

اجلزئية، وتوضح العالقة القائمة بينهام، وكذلك بني جمموعة األحداث والظواهر 

 البيئية مما يساعد عىل فهم طبيعة اجليومورفولوجيا وحتقيق أهدافها.  

وخرباء املناهج عن واقع تضمني  ولنيؤسمن املؤمل أن تزود هذه الدراسة امل  -2

املفاهيم اجليومورفولوجية يف كتب الدراسات االجتامعية املقررة لطلبة التعليم 

 (.   10 - 5األسايس للصفوف ) 

إثراء األدب الرتبوي يف جمال تضمني األشكال اجليومورفولوجية يف املقررات  -3

الدراسات وربام  الدراسية بشكل عام ويف سلطنة عامن بشكل خاص؛ نظرا لندرة

القول النعدامها وفقا ملا أسفر عنه البحث يف حمركات البحث املتاحة يف اجلامعة 

 الرتبوية. السيامبسبب حداثة املوضوع وقلة االدبيات فيه و ؛وحمرك جوجل
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تقديم قائمة باملفاهيم اجليومورفولوجية الواردة يف كتب الدراسات االجتامعية  -4

 .هلا تدريسهم يف املعلمني تفيد دق والتي(  10 – 5للصفوف ) 

 منهج البحث:

ت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي لتحليل كتب الدراسات االجتامعية لمعاست    

األسئلة املتصلة  نإلجابة علختبار صحة الفرضيات، أو ال ؛،والذي هيدف إىل مجع البيانات

للتحليل سواء كانت مبارشة أو  وحدة  فكرة ت اللمع(، واست1999بالبحث ) عدس 

ا  تعد من أهم  وحدات التحليل  ، ألهن   ؛لشموليتها ، وتتناسب مع طبيعة الدراسة ؛ضمنية

أهنا مناسبة ملثل هذا النوع من موضوعات  فضال  عنوأكثر قدرة عىل إبراز املحتوى ، 

شكال واأل ،واخلرائط  ،والصور ،الدراسة. وتظهر يف الكتب الدراسية ضمن النصوص

وقد تم  .(1994واألنشطة )إبراهيم  ،واألسئلة ،البيانية ،والرسوم ،واجلداول ،التوضيحية

ذلك بقراءة كل كلمة وردت يف الكتب الدراسية عينة الدراسة باستثناء مقدمة الكتاب 

ا وجتدر اإلشارة إىل أن متوسط التحصيل املقبول تربوي   واألهداف يف مقدمة كل وحدة.

 %(.80باحثة عىل اختبار التحصيل للمفاهيم اجليومورفولوجية كان )املعتمد من ال

 
جتامعية، سلطنة عامن ، كتساب، الدراسات االاجليومورفولوجيا، اال الكلامت املفتاحية:

 ( للتعليم األسايس10 -5الصفوف )
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Geomorphological concepts included in grades ( 5-10 ) Social Studies 

Books in the Sultanate of Oman and the acquisition of its students  
 

Munira Said Sayyd Ali  Al-Kalbani1 

  Abstract: 

This study aimed to reveal the degree to include geomorphological 

concepts in the books of social studies for grades ( 5 _ 12) and of students 

with the Sultanate of Oman , and to achieve the objectives of the study the 

researcher used the descriptive approach where the researcher prepared a 

composed content (96 analysis card) concept of geomorphological 

concepts distributed to (4) themes , namely: geomorphology river valleys , 

geomorphology wind , geomorphology ice , geomorphology coasts, have 

been confirmed by the sincerity of the arbitrators , and the stability analysis 

by another analyst . The researcher analyzed the content (12) book. As the 

researcher prepared achievement test consisting of 40 units, sincerity has 

been assured by the arbitrators, and persistence using the alpha Cronbach's 

coefficient, which amounted to (741). The test was applied on the (1000) 

students in the governorates of Muscat and phenomenon. The study results 

showed that the geomorphological concepts in the books of social studies 

for grades (5-10) has been secured by (100%), it has diverged to include all 

Mahmor themes ratio, came axis geomorphology river valleys in the first 

place in terms of the percentage modulation rate 

 (39.4 %), followed by geomorphology axis wind rate (32.7 %), then the 

focus of geomorphology coast (26.9 %), and finally in the fourth axis of 

the ice geomorphology rate (1.0%).                              
The results showed a low level of students to the concepts of 

geomorphological , reaching ( 59.5 % ) which is lower than the acceptable 

level educationally and defined by the study b (80%) , and noted the results 

also show wide variation in the level of acquisition by axes , also it pointed 

to the existence of significant differences statistically at the level of (α 0.05) 

in the acquisition of geomorphological concepts in favor of females , and 

there are differences due to the variable 

province.                                                                      

                                                 
1  An employee at the Ministry of Education in the Sultanate of Oman / Assistant Principal of a 

School / Holder of a Master's degree in Curricula and Methods of Teaching Social Studies from 

Sultan Qaboos University in the Sultanate of Oman  



 

  2032  عامن بسلطنة( 10 – 5املفاهيم اجليومورفولوجية املضمنة يف كتب الدراسات االجتامعية للصفوف ) 

 

45 

 

The researcher recommended that geomorphological concepts must be 

included in various themes in the textbooks, as well as the diversity of 

forms and included work to strengthen the students’ geomorphological 

concepts. 
 

Keywords:  Geomorphology, acquisition, social studies, Sultanate of 

Oman, grades (5-10) for basic education. 
 



 
 

مدى توافر مهارات التفكير املنتج في محتوى كتاب الرياضيات للصف الثامن 
 ألاساس ي بسلطنة عمان

 

 1.حييى نارص املسكريم.م

 مقدمة:

يف النهوض لتعليم افضل، فكان لزاما  ان  تسهمعوامل التي المن  احموري يعد املنهج عامال 

تخطيط للمنهج من أجل الوصول اىل االهداف، وبذلك أهتمت التحليل والتقويم واليتم 

 االتفكري املنتج تفكري ويعداملناهج بالتفكري حلل املشكالت واخلروج عن التعليم التقليدي ،

رات االجتاهات احلديثة يف تفكري الناقد واالبداعي معا، واشا :جيمع بني تفكريين ومها

الرتبية إىل امهيه هذا التفكري يف مادة الرياضيات بوجه اخلصوص والذي اثبت فاعليته يف 

 العملية التعليمية والرتبوية.

 مشكلة البحث:

وتعليمه، وثمة دعوات عربية وحملية  لعاملية باملناهج وتنمية التفكريانطالقا  من التطورات ا

ومعايشة الباحث لكتاب الرياضيات تدريسا  وحتليال  ، برضورة مراجعة املناهج الدراسية

ا لتوافر مهارات التفكري املنتج يف املحتوى قلة الدراسات العربية بشكل عام، ووتقويم    وفق 

شعورا  لدى الباحث وهذا أثار الحظ الباحث وجود ضعف يف توظيف مهارات التفكري 

 برضورة الدراسة للكشف عن مدى تضمني كتاب الرياضيات للصف الثامن األ سايس

  ملهارات التفكري املنتج.

 أسئلة البحث:

 حتددت مشكلة الدراسة يف السؤالني اآلتيني:

صف الثامن ما مدى توافر مهارات التفكري املنتج يف  حمتوى كتاب الرياضييييات للصيييف الثامن  -1 ضيات لل ما مدى توافر مهارات التفكري املنتج يف  حمتوى كتاب الريا

 األسايس؟األسايس؟

ضيات اختالف يف مدى توافر مهارات التفكري املنتج ملحتوى كتاب الرياضييييات هل يوجد هل يوجد  -2 اختالف يف مدى توافر مهارات التفكري املنتج ملحتوى كتاب الريا

 للصف الثامن تبعا ملتغري الفصل الدرايس؟للصف الثامن تبعا ملتغري الفصل الدرايس؟

 فرضيه الدراسة:

                                                 
  سلطنة عمن -وزارة الرتبية والتعليم1
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 سعت هذه الدراسة إىل اختبار الفرض الصفري املرتبط بالسؤال الثاين من الدراسة:

توافر مهارات التفكري ( يف مدى (α≤ 0.05ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 املنتج يف حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثامن تعزى ملتغري الفصل الدرايس.

 أهداف البحث:

 هذه الدراسة إىل: دفهت

صف الثامن معرفة مدى توافر مهارات التفكري املنتج يف حمتوى كتاب الرياضييييات للصيييف الثامن --11 ضيات لل معرفة مدى توافر مهارات التفكري املنتج يف حمتوى كتاب الريا

 األسايس.األسايس.

 املنتج يف حمتوى كتاب الرياضيات  املنتج يف حمتوى كتاب الرياضيات الكشف عن الفروق يف درجة توافر مهارات التفكريالكشف عن الفروق يف درجة توافر مهارات التفكري--22

 بني الفصلني الدراسيني األول والثاين.بني الفصلني الدراسيني األول والثاين.

 أمهية البحث:

 متثلت أمهية هذه الدراسة فيم ييل:

تقديم قائمة بمهارات التفكري املنتج التي قد تفيد الباحثني ومعدي وخمططي املناهج تقديم قائمة بمهارات التفكري املنتج التي قد تفيد الباحثني ومعدي وخمططي املناهج  1

 من أجل توظيف مهارات التفكري املنتج يف مرحلة التعليم األسايس.من أجل توظيف مهارات التفكري املنتج يف مرحلة التعليم األسايس.

سلطنة عمن التعرف عىل مدى احتواء منهج الرياضيييات للصييف الثامن األسييايس بسييلطنة عمن  2 سايس ب صف الثامن األ ضيات لل التعرف عىل مدى احتواء منهج الريا

 عىل مهارات التفكري املنتج.عىل مهارات التفكري املنتج.

صف تربز هذه الدراسييية نقال القوة ونقال التطوير يف حمتوى كتاب الرياضييييات للصيييف  3 ضيات لل سة نقال القوة ونقال التطوير يف حمتوى كتاب الريا تربز هذه الدرا

 الثامن األسايس فيم خيص مهارات التفكري املنتج.الثامن األسايس فيم خيص مهارات التفكري املنتج.

 منهج البحث:

التحلييل، وذلك ملناسبتها لطبيعة الدراسة الذي يتمثل استخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

 يف حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثامن األسايس وفق مهارات التفكري املنتج .

 املحتوى –حتليل  -املنتج -التفكري -املهارة الكلمت املفتاحية: 
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The Availability of Productive Thinking Skills in the Content of the 

Mathematics Book for the Basic Education Grade Eighth in the 

Sultanate of Oman 

 

YAHYA NASSER ALMASKARI1 

 

Abstract 

The study aimed to identify the extent to which the skill of productive 

thinking is included in the content of the mathematics book for the grade 

Eighth basic education in Oman. The study followed the analytical 

descriptive approach of the content analysis tool research method and was 

appointed by the study community in full and targeted examples, exercises, 

issues, generalizations, and theories in the content of the basic eighth grade 

mathematics curriculum available in the student book and activity book for 

the first and second semesters. To achieve the objectives of the study, the 

researcher used the card to analyze the content of the list of skills of 

thinking produced and included seven skills for productive thinking, 

including three skills for creative thinking:(fluency, originality, and 

flexibility) and four skills for critical thinking (deduction, explanation, 

prediction of assumptions, evaluation of arguments and discussions) and 

included 25 indicators for them. The results of the study showed the 

existence of a gap between the two parts of productive thinking about the 

student book content and activity. The content focused heavily on critical 

thinking skills of 82.65%, compared to 17.35% for creative thinking skills 

and that creative thinking skills did not receive sufficient attention in the 

study content. There was a difference between the skills of thinking 

produced at the indicative level (α≤0.05) and the use of the chi-Squared 

test, which was valued at (0.296), was in favor of the interpretive skill of 

the two semesters, which amounted to (0,034). The rest of the skills have 

no difference due to the semester, and in the light of the previous results 

the study recommended a number of recommendations including the need 

to comprehensive the mathematics curriculum and include all the skills of 

thinking produced in a balanced and sequenced way between the two 

chapters to harmonize more by expanding to add more enrichment 

activities for students who are interested in creative thinking to integrate in 

a balanced way؛The researcher also suggested conducting studies 

                                                 
1 Senior Teacher-Ministry of Education- Sultanate of Oman 
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comparing the thinking skills produced with the content of mathematics 

and comparing it with the content of mathematics for Arab or foreign 

countries that are designed according to the skills of productive thinking. 

 

Keywords: skill, Productive Thinking, Content Analysis   
 



 

 

 هوية املعلم العماني من التنظير إلى التطبيق 

 

 1يرسى بنت حممد سليم املغريية

 مقدمة:

س عل ا الليم ا لعيمؤسسسس سسسعل ا الليم ا لعيتواجه تواجه  اطورال امللحوظة اطورال امللحوظة حتديعل ععملية وحملية كثرية؛ نايجة  لحتديعل ععملية وحملية كثرية؛ نايجة  ل مؤ

رسعة املانعمية ل ا اغيريال وا رسسسسعة املانعمية ل ا اغيريال  صليد ا للم  وا اغيريال اجلعرية عىل ا صسسسليد ا للم   بلعمةبلعمة اجلذريةاجلذريةوا  وا اغيريال اجلعرية عىل ا 

ةعيع امللحة؛ ملواكتة تل  أصسستحت يةسسية ا وية امل نية  أدى أبلق ا قةسسعيع امللحة؛ ملواكتة تل  وا اكنو وج ،  ذا وا اكنو وج ،  ذا  ةية ا وية امل نية  أدى أبلق ا ق صتحت ي أ

شعر ت م وقم   ا اغريال وا احديعل، أيث أشسسعر ت سسم وقم    س عل أن مؤسسس سسعل ((Chin, et al, 2020(ا اغريال وا احديعل، أيث أ أن مؤ

صو   عداد املللمم  حتاعج  ىل ختليج م نيم واعم يمالكون هوية م نية متكن م من احلصسسسو    عداد املللمم  حتاعج  ىل ختليج م نيم واعم يمالكون هوية م نية متكن م من احل

سي مم ييم م واهاومعدم وأهداف م، وأن عىل فلصسسسة عمت تانعسسسسي مم ييم م واهاومعدم وأهداف م، وأن  صة عمت تانع م اوى كةعهة هؤ ه م سسساوى كةعهة هؤ ه عىل فل

ةلوا  ع ل ملألة ااعداد، وا ا  أي أن املللمم ملتتط بنوعية وكيةية ا ربامج ا ا  خةسسسلوا  ع ل ملألة ااعداد، وا ا  أي أن  املللمم ملتتط بنوعية وكيةية ا ربامج ا ا  خ

عيعل م نية تزود مللم امل اقتت بم عرال أداه نوع  وكية ،  ذا فلملية  عداد  عيعل م نية تزود مللم امل اقتت بم عرال أداه نوع  وكية ،  ذا فلملية  عداد  ُتةمن بكةُتةمن بكة

 ومتكينه من هوياه امل نية ت كت أمهية حمورية ل مؤس عل ااعداد. ومتكينه من هوياه امل نية ت كت أمهية حمورية ل مؤس عل ااعداد. 

 م كلة ا تحث:

اأعسسسسوا ل  م نية املللم، وأدوار  وتةعع ته مم املحيطم به من  سوا ل  م نية املللم، وأدوار  وتةعع ته مم املحيطم به من ُتلدُّ ا وية امل نية عنرصسسسا اأع رصا ُتلدُّ ا وية امل نية عن

س عل  عداد املللمم ب لطنة عون نحو تطويل  ا لغم من سسسل  مؤسسس سسعل  عداد املللمم ب سسلطنة عون نحو تطويل عىلعىلأفلاد املجامم، وأفلاد املجامم، و سل  مؤ  ا لغم من 

 عداد املللمم ل اجلعني األكعديم  ا اخصصيمن  عداد املللمم ل اجلعني األكعديم  ا اخصصيمن ا ساملار ل ا ساملار ل   أنظما ع ا الليمية،    أنأنظما ع ا الليمية،    أن

يشهجي ايمثلن خع مكلرةعن مللمي مدون ا المق ل اجلواني ا رتبوية وامل عريةممع ينيشسسسهجي ايمثلن سسسخع مكلرةعن مللمي م   دون ا المق ل اجلواني ا رتبوية وامل عريةممع ين

                                                 
 سلطنة عون(  -جعملة ا  لطعن يعبوس -يرسى بنت حممد املغريية )بعأثة دكاورا ، كلية ا رتبية1
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ية هويا م  معه ية هويا م ا  سسسسعبقم، و  يللفون  معه ية. األمل ا ذي يؤدي  ىل ا  عبقم، و  يللفون  ية. األمل ا ذي يؤدي  ىل امل ن تة بلض امل ن تة بلض تدين رغ تدين رغ

( ( 21022102املللمم ل اما عن م نة ا الليم بلد ختلج م، أيث أكدل ناعئج دراسة احللايص)املللمم ل اما عن م نة ا الليم بلد ختلج م، أيث أكدل ناعئج دراسة احللايص)

ساملار ل وظيةا م مم أن املللمم يلاقدون أن يلة وجود وظعئف بديلة حيام علي م ا سسسساملار ل وظيةا م مم  أن املللمم يلاقدون أن يلة وجود وظعئف بديلة حيام علي م ا 

نعو ت مة وم ا وية امل نية نعو ت مة وم ا وية امل نية  ندرة ا تحوث ا ا  ت ندرة ا تحوث ا ا  ت. و. ورغتا م ل ا ناقع   ىل وظعئف أخلىرغتا م ل ا ناقع   ىل وظعئف أخلى

تتلورل م كلة تتلورل م كلة   --عىل أدِّ علم ا تعأثةعىل أدِّ علم ا تعأثة-- لمللم ا لوين، وا لوامت ا ا  أثلل ل ت كيل ع  لمللم ا لوين، وا لوامت ا ا  أثلل ل ت كيل ع 

ا تحث احلعي ل ا ويوف عىل معهية ا وية امل نية، وا لوامت املؤثلة ل ت كيل ع بمؤس عل ا تحث احلعي ل ا ويوف عىل معهية ا وية امل نية، وا لوامت املؤثلة ل ت كيل ع بمؤس عل 

  عداد املللم ب لطنة عون.  عداد املللم ب لطنة عون. 

 أسئلة ا تحث:

 جلة امل كلة عرب ااجعبة عن األسئلة اآلتية: ي لى ا تحث احلعي مللع

 . مع األسس ا نظلية  ل وية امل نية  لمللمم وفقع  لدراسعل واألدبيعل احليثة؟ 0

. مع ا لوامت املؤثلة ل تكوين ا وية امل نية  لمللم ل مؤس عل  عداد املللم ب لطنة 2

 عون؟ 

 امل نية  لمللم بمؤس عل ااعداد ب لطنة عون؟. مع ااجلاهال املقرتأة  الزيز ا وية 3

 أهداف ا تحث:

بنعه  عىل مع تقدم ل م كلة ا تحث وأسئلاه ا  عبقة ي لى ا تحث احلعي  ىل ا ويوف عىل 

األسس ا نظلية  ل وية امل نية  لمللمم وفقع  لدراسعل واألدبيعل احلديثة، وا ك ف عن 

نية  لمللم ل مؤس عل  عداد املللم ب لطنة عون، كو ا لوامت املؤثلة ل تكوين ا وية امل 

هيدف  ىل وضم  جلاهال مقرتأة ت  م ل تلزيز ا وية امل نية  لمللم بمؤس عل ااعداد 

 ب لطنة عون.
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 أمهية ا تحث: تكمن أمهية ا تحث احلعي فيو ييل:أمهية ا تحث: تكمن أمهية ا تحث احلعي فيو ييل:

  سيع وم و ل ا لملية ا الليمية ا اللمية، وهم املللمون ا ذين يانعو  مكونع أسسسسعسسسسيع وم و ل ا لملية ا الليمية ا اللمية، وهم املللمون ا ذين سع يانعو  مكونع أ

ص ق ا رتبوي، عربيلاهة  اتية  وايم  مة وم ي سسسكلون ا قععدة األسسسسعسسسسية  وصسسس ق ا رتبوي، عربيلاهة  اتية  وايم  مة وم  سية  و سع ي كلون ا قععدة األ

 ا وية امللنية  لمللم  بمؤس عل  عداد املللم ب لطنة عون. ا وية امللنية  لمللم  بمؤس عل  عداد املللم ب لطنة عون. 

 سعل واألبحعث ا للبتكمن أمهياه كذ   من خ   ندرة ا دراسسسسسعل واألبحعث ا للب ية ا ا  تطليت ية ا ا  تطليت تكمن أمهياه كذ   من خ   ندرة ا درا

ملة وم ا وية امل نية ب كت ععم، وا وية امل نية  لمللم ا ُلوين ب كت خعام، كو ملة وم ا وية امل نية ب سسكت ععم، وا وية امل نية  لمللم ا ُلوين ب سسكت خعام، كو 

ادريس   يزا  يةاقل  ىل أن املجسسع  ا تحث  ل ا لسسعع ا للمل واملاللق بم نسسة ا اسسدريس   يزا  يةاقل  ىل  نة ا  لعع ا للمل واملاللق بم  جع  ا تحث  ل ا  أن امل

 ا دراسعل ا نوعية ا ا  تانعو  ا وية امل نية  لمللم.ا دراسعل ا نوعية ا ا  تانعو  ا وية امل نية  لمللم.

 سيم د ا طليق أمعم املجع  ة ل كونه سسسسيم د ا طليق أمعم املجع  ياويم أن يكون  ذا ا تحث أمهية تطتيقيياويم أن يكون  ذا ا تحث أمهية تطتيقي ة ل كونه 

سة ا وية امل نية  لمللم ا ُلوين من قاوية املة وم وا لوامت ا تحث  اخلعام بدراسسسسسة ا وية امل نية  لمللم ا ُلوين من قاوية املة وم وا لوامت  ا تحث  اخلعام بدرا

 املؤثلة ل ت كيل ع وكيةية بنعئ ع.املؤثلة ل ت كيل ع وكيةية بنعئ ع.

  سلطنة عون  ىل أمهية من املؤمت أن يلةت هذا ا تحث  أنظعر صسسسعنل  ا قلار ل سسسسلطنة عون  ىل أمهية صعنل  ا قلار ل  من املؤمت أن يلةت هذا ا تحث  أنظعر 

س عل  ع س عل  عت كيت جلنة تلنى باطويل بلامج مؤ ساةعدة من ناعئجه؛ ت كيت جلنة تلنى باطويل بلامج مؤ ساةعدة من ناعئجه؛ داد املللم وا  داد املللم وا 

  الميق املورسعل ا ادري ية بإك عب املللم ا ُلوين ا وية امل نية املنعستة  ه. الميق املورسعل ا ادري ية بإك عب املللم ا ُلوين ا وية امل نية املنعستة  ه.

 من ج ا تحث:

ساك عفية، تم اعاود املن ج ا كية  ل يم ا تيعنعل ل ضسسوه أهداف ا تحث ويتيلاه ا سسساك سسعفية، تم اعاود املن ج ا كية  ل يم ا تيعنعل  ضوه أهداف ا تحث ويتيلاه ا  ل 

ضوع وبعسسسسالو  أسسسسلوب ا احليت املوضسسسوع وحتليل ع،وحتليل ع، سلوب ا احليت املو سالو  أ سعل األدبيعل وا دراسسسسعل عرب حماوى عرب حماوى ، ، وبع األدبيعل وا درا

سالو ملاسسسالو ملا  عبقة،كو تم ا  سسعبقة،كو تم  سة؛ و    قعب ل ا ةلدية شسسته املقننة مم عينة ا دراسسسة؛ و    ا شته املقننة مم عينة ا درا ستاه مم ملنعسسستاه مم قعب ل ا ةلدية  ملنع

ضوا ا وية امل نية  لمللم، ا ذي يا م بعحلداثة وا القيد.فعملن ج ا كية  ي ععد عىل موضسسوا ا وية امل نية  لمللم، ا ذي يا سسم بعحلداثة وا القيد.فعملن ج ا كية  ي سسععد عىل  مو
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ثة وامل عركم؛ ثة وامل سسسعركم؛ ا ة م املاكعمت  ذ  ا ظعهلة عرب  مع يوفل  من تةعع ل متعرشة بم ا تعأا ة م املاكعمت  ذ  ا ظعهلة عرب  مع يوفل  من تةعع ل متعرشة بم ا تعأ

ظعهلة، كو أن  قدادم أو  ا  فة آرائ م وملا ظعهلة، كو أن مللل قدادم أو  ا  فة آرائ م وملا قعب ل يايح ا ةلصسسسسة مللل صة هذا ا نوا من امل قعب ل يايح ا ةل هذا ا نوا من امل

ضحة عن  لم سسسعركم  لاحدث بحلية أو  وج ة نظلهم، ممع يوفل مللومعل غنية وواضسسسحة عن   لم عركم  لاحدث بحلية أو  وج ة نظلهم، ممع يوفل مللومعل غنية ووا

س عل  عداد املللمم ب لطنة آرائ م أو  مة وم ا وية امل نية، ومدى تةسسمين ع ل مؤسسس سسعل  عداد املللمم ب سسلطنة  ةمين ع ل مؤ آرائ م أو  مة وم ا وية امل نية، ومدى ت

 ت املؤثلة ل ت كيل ع. ت املؤثلة ل ت كيل ع. عون وا لوامعون وا لوام

 ا وية امل نية، مؤس  عل  عداد املللم، سلطنة عون.ا وية امل نية، مؤس  عل  عداد املللم، سلطنة عون.  ا كلول املةاعأية:ا كلول املةاعأية:

 

The identity of the Omani teacher from 
 theory to application 

2: Yousra Mohammed Sulaiyam Al-Mughairi 

Abstract  

The current research aims to stand on the theoretical foundations of the 

professional identity of teachers according to modern studies and literature. 

Detecting the factors affecting the formation of the teacher's professional 

identity and aims to develop proposed procedures that contribute to 

strengthening the professional identity of teachers in preparation 

institutions in the Sultanate of Oman. The qualitative approach based on 

the analysis of previous studies and individual interviews was used for ten 

faculty members in the preparation institutions. It has reached a set of 

measures that contribute to enhancing the professional identity of teachers 

in the Sultanate of Oman, including investigating accuracy in selecting the 

elite as inputs to teacher preparation institutions and innovating several 

criteria for acceptance, such as measuring tendencies towards the teaching 

profession. 

 

Keywords:Professional Identity, Teacher Education Institutions, 

Sultanate of Oman. 

 

2: Yousra Mohammed Sulaiyam Al-Mughairi, PhD researcher- Faculty of 
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 الرياضية الرتبيةحمور 



 
في  تطوير حركات الرجليين    Aqua comأثر جهاز الاتصال الالسلكي املائي 

 الدولفينية لدى فريق السباحة أناث في كلية التربية الرياضية
 

 1أ.د. وصال جريس الربيض

 
 مقدمة:

املجال الريايض  :ومنها ،يف شتى املجاالت ةومتالحق ةرسيعيتسم عامل اليوم بمتغريات 

رسني اىل اعىل املستويات للوصول باملام ة؛واملادي ةالذي تضافرت فيه االمكانات البرشي

ظهار مدى التقدم التقني داخل بالدهم  يف رفع إ ةوالتي حياول فيها فريق السباح ةاملهاري

يف  ةالتعليمي ةيف حتديد مهام جديده للعمليمستوى الريايض، مما كان له عظيم االثر 

 ة؛والتدريسي ةساليب التدريبياالحتوى واملالتي تنادي بتحديث وتطوير  ةاجلامعات واالندي

جمال  والسيام يف ةالرياضي ةالرتبي :ومنها ،حداث تعليم افضل وارسع يف العلوم كافهإل

لطرق واالساليب لتدريب مهارات ، وهذا التقدم الرسيع واملستمر يف اجياد افضل اةالسباح

من هذه املهارات ركز الباحثون عىل و، ةوفعالي ةمهيتها يف اتقان كل مهارأل ة؛السباح

يف االداء  ةز بالتشويق والدقامنالتي ت ةوهي من املهارات الفردي ةحركات الرجلني الدولفيني

 .ةمن حيث التكنيك الصحيح للمسار احلركي للفعالي

 مشكلة البحث:

 الدولفينيةتشوهات وانحرافات يف املسار احلركي حلركات الرجلني  توجد أن ه الباحث حلظ

بجهاز  ةلدى فريق السباحة اناث يف كلية الرتبية الرياضية، وقد جلأ الباحث اىل االستعان

ومالحظه  ةبسبب االحتكاك املبارش مع فريق السباح ؛االتصال الالسلكي املائي ةوحد

لتثبيت  ؛وتصحيحها ةلتقديم املالحظات الفوري ؛هاز اثناء التدريبهم عىل شاشه اجلئادا

                                                 
 تنظيم–ماجستري يف الرتبية الرياضية ( و1992-1988يف الفرتة )جامعة الريموك بتقدير ممتاز  -بكالوريوس تربية رياضية 1

تعليم  -: ميكانيكية السباحة ( ودكتوراه1996-1994يف الفرتة ) ممتاز بتقدير سباحة ختصص -الرياضية الرتبية يف وادارة

( ـ حتمل الرتبة العلمية رتبة استاذ، وحالي ا مدرس يف 2005-2000ز يف الفرتة )ممتا بتقدير مترينات مائية، –وتدريب السباحة

كلية الرتبية الرياضية/ جامعة الريموك، وهلا خربات عديدة يف جمال الغوص، ومدرب درجة اوىل يف السباحة من جامعة 

وشاركت يف العديد من املؤمترات واالبحاث، وهلا عدة باللغة العربية واإلنجليزية واألملانية،  بحث ا 35توبنجن/ أملانيا، وهلا  

 مؤلفات منها: كتاب  والعديد من االرشطة التعليمية موثقة يف املكتبة الوطنية /عامن يف السباحة واليوغا املائية.
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 ةمن املوسيقى اثناء العملي ةفاده ولتحقيق االنجاز الرقمي، واإلبطريقه مثالي ةاحلرك ةليآ

ساس بالرتم االيقاعي حلإل ةوامكانيه توصيلها لفريق السباح ةلربط املهار ة؛التدريبي

 اء.، والتشويق  احلركي البن  ة، واملتع لتسهم يف بث روح النشاط ؛احلركي

 ةسواء كانت لسباح الدولفينيةوبالتايل اكتساب قدرات يف عامل الرسعة حلركات الرجلني 

م أثناء 15منها بعد البدء والدوران حلركات الرجلني حتت املاء ضمن  ةفادالدولفني أم اإل

 لعامعلومات قيمة حول أثر استالسباق، وبالتايل تزويد املدرسني، والباحثني واملدربني بم

، فضال  عن ةاالتصال الالسلكي املائي ومدى فاعليته يف تعلم مهارات السباح ةجهاز وحد

 سباق السباحة.حلالية يف تقديم مؤرشات عن أداء فادة من نتائج الدراسة ااإل

 البحث: اسئلة

القياس بني  (α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) داللة ذات فروق وجدتهل  -

جهاز االتصال الالسلكي يف تطوير حركات  ةوحد لعامالقبيل والبعدي الست

ولصالح  ةالرياضي ةالرتبي ةأناث يف كلي ةلدى فريق السباح الدولفينيةالرجلني 

مرت فوق وحتت سطح 25القياس البعدي لطالبات كلية الرتبية الرياضية ملسافة 

 املاء.

بني القياس  (α≤ 0.05د مستوى الداللة )وجد فروق ذات داللة إحصائية عنتهل  -

حلركات الرجلني  ةالقبيل والبعدي لطالبات كلية الرتبية الرياضية لعامل الرسع

مرت من  15، ملسافة ةالرياضي ةأناث يف كليه الرتبي ةلدى فريق السباح الدولفينية

 قاعدة البدء لصالح القياس البعدي.

 أهداف البحث:

 لتعرف عىل: اىلإهدفت هذه الدراسة 

املوسيقى يف تطوير  ةالسلكي بمصاحباالتصال ال ةجهاز وحد لعامأثر است -1

 .ةالرياضي ةالرتبي ة)أناث( يف كلي ةلدى فريق السباح الدولفينيةالرجلني  حركات

السلكي بمصاحبه املوسيقى يف زيادة عامل االتصال ال ةمعرفه تأثري جهاز وحد -2

 ةالرتبي ة)أناث( يف كلي ةى فريق السباحلد الدولفينيةحلركات الرجلني  ةالرسع

 .ةالرياضي

 أمهية البحث:

 Aquaهـــي حماولـــة لتجريـــب تقنيـــة جديـــدة مـــن التقنيـــات التكنولوجيـــة احلديثـــة 

com   فردية  باســــرتاتيجيات جديــــدة الوالتـــي يمكـــن  منهــــا تقــــديم تدريبات
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 يفلـــــة للكثيــــر مـــــن املشـــــكالت التدريبية عاإجيـــــاد احللــــول الفللتدريب عىل 

ظـــل  يتواجـــه السباحات فـــ يالتدريب عىل رسعة حركات الرجلني  الدولفينية  التـــ

ـة تكنولوجيــــــــا معاجلـــــــ يالتحـــديات املتالحقـــة والرسيعة ونتيجــــة التطــــور فــــ

بــــــــد مــــــــن االســــــــتغالل األمثــــــــل الفوري الرسيع، أصــــــــبح ال التواصل

صعوبات وإجيـــــاد احللــــول التغلب عىل لل ؛لألســــاليب التكنولوجيـــــة احلديثــــة

جه السباحات يف سلوب التدريبي للكثيــــر مـــــن املشـــــكالت التــي تواعلـــــة  لألاالف

 ييقــــدم اخلبــــرة التعليميــــة فــــ ظـــل التحـــديات املتالحقـــة والرسيعة. وبالتــــــايل

أســــاليب تكنولوجيــــا التدريب يف الوسط املائي  استعامل ن  أل ؛صــــورهتا الشــــاملة

 استعاملبــــني املدرب واملتدرب ، و مــــن أشــــكال التفاعــــل املــــنظم يمثــــل شــــكال  

أكثــــر مـــن حاســـة  استعامل يفهذه االساليب التكنولوجية يف تدريب السباحة ســــاعد 

مـــن حـــواس املتدرب ، ممـــا أدى الـــى زيـــادة الرتكيز والدافعية لدى السباحات ، 

 يف يعاب املراحــــل املتتابعـــــة لألداء املهارزيــــادة قــــدرهتم علـــــى اســــتي وبالتــــايل

املستمرة ما بني املدرب  ةأثنـــــاء املتابع ضـــــحة والوقـــــت الكـــــايفالرؤيـــــة الوا

التفاعل والعمـــل مـــع بيئتـــه التطبيقيـــة بطريقـــة إجيابيـــة ممـــا خيلـــق لديـــة  يفوالسباح 

وبالتايل  ةـــارة والســــــعي الــــــى الوصــــــول الــــــى املعلومــــــة  الفوريواألث االنتباه

 .ل اىل االنجاز الرقميوللوص ؛ســــــتيعاب التعليامت وتصحيح االخطاء بشــــــكل إجيايبا

 منهج البحث:

مته ءملال ؛املنهج التجريبي، القائم عىل التصميم التجريبي ملجموعة واحدة  عاملتم است   

 وطبيعة هذه الدراسة.

، حركات الرجلني  Aqua Com System لعامستابرنامج تدريبي بالكلامت املفتاحية: 

  )أناث(. ةالسباح ، فريقالدولفينية
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The Effect of the Aqua Com System in the Development of the 

Movements of Dolphin Kick on the Female Swimming Team at the 

Faculty of physical Education 

Prof.Dr. Wisal Jeries Al Rabadi1 

Abstract: 

The study aimed at detecting the effect of the use of the Aqua Com System 

with its accompanying music in developing the movements of dolphin kick 

on the Female Swimming Team at the Faculty of physical Education and 

to this end, a training program was constructed consisting of (12) training 

units distributed over  four weeks, (3) units per week, and was applied to 

the study sample of (10) students from swimming pool enrolled in the first 

semester of the academic year 2023 Pre-measurement and measurement of 

the of the movements time of dolphin kick using and without using fins 

above and below the surface of the water for a distance of 25 m. 

From the start within the limits of the area specified for a distance of 15 m 

after the comparison between the tribal and remote measurement using the 

test (T) of the double samples, the results showed that there are statistically 

significant differences in favor of telemetry, and this indicates the impact 

of the training program using the Aqua Com System in the swimming 

team( Female) at Faculty of physical Education, and in light of this a set of 

recommendations was developed, the use of the Aqua Com system training 

program has a positive effect in developing the moving performance and 

improving the time of the dolphin legs in short distances. 

Keywords: Aqua Com System Training Program, Dolphin kick 

Movements, Swimming Team Female. 
 

 

                                                 
1 Professor, Faculty of Physical Education - Yarmouk University,Irbid - Jordan, 2023 



 
 قطر- 2022في كاس العالم  ةتحليل الركالت الركني

 
 2بشري الطلول                1مجال سعيد ابو بشارة أ.د.

 
 مقدمة:

دولة،  200لعبة كرة القدم االكثر شعبية وممارسة من بني الرياضات املختلفة يف اكثر من  د  تع

 السيامهبا و ونويامرسها عدد كبري من الالعبني ويشاهدها املاليني من البرش ويستمتع

احد الوسائل حتليل املباراة و مباريات هنائيات كاس العامل والتي تقام مرة كل اربع سنوات ،

هم يف مساعدة الالعب عىل تقييم االداء وكذلك مستوى تنفيذ التوجيهات لتي تساملهمة ا

اكتشاف اسلوب واكتشاف نقاط القوة والضعف  فضال  عنالتدريب ،   أثناءاحلاصل عليها 

ها حتسني من، وبالتايل تصبح عند الالعب قاعدة جيدة من املعلومات يستطيع لعب املنافس

 مستوى االداء وامكانية التغيري يف التكتيك بالشكل الذي يتالءم وظروف اللعب. 

 مشكلة البحث:

، ويؤدي التحليل  هوتقييم هوحتليل تهومراقبأداة لتسجيل اداء الالعبني الفيديو  لمعيست

 بالفيديو اىل زيادة كفاءة التدريبات والتعلم بشكل ارسع .

السيام ظ ان الكرات الثابتة وذا حلللعبة كرة القدم  ل  اومتابع   ال  وحمل امدرب  الباحث  وكون

ا يف حتديد نتيجة املباراة ، ويعد كاس العامل اكرب ا كبري  دور   ؤديالركالت الركنية يمكن ان ت

تظاهرة تنافسية يف كرة القدم العاملية واكثرها تطورا وتضم افضل املنتخبات عىل مستوى 

باحث ال عاا د، النفسية ، والذهنية ( مم   ة،البدنية ، اخلططي ة)  املهاري ايع  مج العامل  ومن اجلوانب

وحسم  ها احراز االهدافاللعبة املهمة التي يمكن من أحد عنارصاىل حتليل الركالت الركنية 

 ؛ة يف تسجيل االهدافلمعداءات املستاملدربني باملعلومات واأل تزويداملباريات وبالتايل 

 لوضعها يف الربامج التدريبية ومساعدهتم يف حتسني قدراهتم اهلجومية والدفاعية. 

 البحث: اسئلة

 . ؟(ايسار  و ،اكم عدد الركالت الركنية يف كاس العامل يف كل جهة من امللعب)يمين  -1

-30،31-15،16-1املباراة ) يفكم عدد الركالت الركنية نسبة اىل زمن حدوثها -2

 .؟+(45،46-60،61-75،76-90

 . ؟(6،5،4،3،2،1كم عدد الركالت الركنية بحسب مكان تنفيذها)املناطق -3

                                                 
 خضوري-جامعة فلسطني التقنية  1
 جامعة القدس ،ابو ديس. 2



 
 ISBN: 978-9922-9838-3-7 (ICEPS-23)كتاب ملخصات املؤمتر الدويل السادس يف العلوم الرتبوية والنفسية واالجتامعية 

 

 

60 

 

كم عدد الركالت الركنية بحسب الالعب الذي قابل الكرة واجلزء الذي المس الكرة -4

 ؟هاجم (واملدافع ،وامل)حارس املرمى، 

تشتيت ، وركلة ركنية جديدة، وخارج املرمى، وما نتيجة الركلة الركنية )هدف، -5

 .؟سيطرة حارس املرمى (و

دف واهلالقدم ، ووكيف تم تسجيل االهداف )الراس ،  ؟كم عدد االهداف املسجلة-6

 .؟ذايت (ال

 أهداف البحث:

  -ىل: عالتعرف إىل هدفت الدراسة 

 عدد الركالت الركنية ومكان حدوثها.-1

 زمن حدوث الركلة الركنية .-2

 مكان ركل الركلة الركنية .-3

  ل.معالالعب الذي قابل الركلة الركنية وجزء اجلسم املست-4

  .نتيجة الركلة الركنية-5

 .كيفية تسجيل اهلدف-6

 أمهية البحث:

 اآليت: بتكمن أمهية الدراسة 

 توفري معلومات للمدربني عن كيفية احراز االهداف من الركالت الركنية   ..1

الة اهلجومية يف تنفيذ الركالت الركنية سواء باحلة لمعداءات املستهم األأامداد الالعبني ب.2

 .التدريبية وتدريب الالعبني عليهالوضعها يف براجمهم  ؛او الدفاعية

 منهج البحث:

 اوإجراءاهت ةملالءمته لطبيعة هذه الدراس ؛املنهج الوصفي بصورته املسحية ثالباح لمعاست

 هدافها.أو

 حتليل  . -كرة القدم -الركنية -الركالت -كاس العامل :الكلامت املفتاحية
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Analysis of Corner Kicks in FIFA  

2022 World Cup-Qatar 

 

Prof. Dr. Jamal Abubshara                  Bashir Altloul 
 

Abstract: 

The study aimed to analyze corner kicks taken in the matches played in the 

FIFA world cup 2022-Qatar. The descriptive method in its survey form 

through scientific observation was used, the researchers used many 

parameters to analyze data on: direction in which corners were taken, the 

time interval in which the corners were taken, the region where the ball was 

kicked in, the player whom the ball met in the penalty area, which part of 

the body contacted the ball, corner kicks result, how goals are scored from 

the corner kicks. 

 ( 554) corner kicks in (64)matches were analyzed in FIFA world cup 

2022,the results showed that (283) corners were taken from right side 

percentage (51.2%)and (271) percentage (49.8%) from left side, the most 

interval time corner kicks were  taken  between  (76-90+) from the match  

( 147) corners, percentage(26.5%),the defenders were the most players met 

the ball in the penalty area (296) percentage (53.4%) and the head was the 

most part contacted the ball (341) with percentage (67.5%),ten (10)goals 

were scored from the corner kicks with percentage of (1.8%)and (4) scored 

by head and (6 )scored by foot. 

         

Keywords: FIFA, Corner kicks, Football, Analyze.  

 



 

 
فـي تعزيز الــوعـي برياضة ألاشخاص ذوي إلاعاقة:  beIN Sportدور قنوات 

 دراسة عربية عبر ثقافية
 

ـهـيل حممود الزعـبي   1د. بدرية بنت خلفان اهلدايب   2د. س 

 

 مقدمة:

يف حتسني النمو احلركي والصحي  physical activitiesت سهم ممارسة األنشطة البدنية 

ا لذلك واجلسمي وحتقيق الدمج الشامل والتعليم الدامج لألشخاص ذوي اإلعاقة. وحتقيق  

 Conventionأصدرت األمم املتحدة االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

on the Rights of Persons with Disabilities  التي منحت األشخاص ذوي اإلعاقة

أصدرت جامعة الدول العربية ما ي عرف وفرص املشاركة باألنشطة الرياضية والرتفيهية، 

( الذي أتاح املجال لألشخاص 2012-2003بالعقد العريب لألشخاص ذوي اإلعاقة )

 املرافق والتجهيزات كافة  تهيئة وتكييف ب ذوي اإلعاقة ملامرسة خمتلف األنشطة الرياضية

لذلك ظهرت مفاهيم ومصطلحات جديدة يف ميدان الرتبية  اخلاصة برياضتهم. ونتيجة  

واأللعاب ،  Adapted Physical Education الرتبية الرياضية امل كي فةمثل: الرياضية 

 .Paralympic Gamesالباراملبية 

 مشكلة البحث:

موعة من األنشطة الرياضية واأللعاب والتمرينات وتتضمن الرتبية الرياضية امل كي فة جم

اإلعالم  ؤد يوالربامج الرياضية التي يتم تعديلها لتناسب األشخاص ذوي اإلعاقة. وي

 يف نرش الوعي املجتمعي برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة، وتعزيز ا مهام  الريايض دور  

تكشف لتأيت هذه الدراسة  عىل ما سبق بناء  الصورة اإلجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة. و

فـي تعزيز الــوعـي برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة من  beIN Sportعن دور قنوات 

 ة التدريس يف أقسام الرتبية البدنية يف اجلامعات األردنية والع امنية.أوجهة نظر أعضاء هي

 أسئلة البحث:

                                                 
امن سلطنة -قابوس السلطان جامعة –كلية الرتبية  1   .ع 

امن سلطنة -قابوس السلطان جامعة –كلية الرتبية  2  ع 
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فـي تعزيز الــوعـي برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة  beIN Sportما دور قنوات  

ة التدريس يف أقسام الرتبية البدنية يف اجلامعات األردنية أمن وجهة نظر أعضاء هي

 والع امنية. 

ة التدريس يف أقسام أهل هناك فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أعضاء هي 

فـي  beIN Sportالرتبية البدنية يف اجلامعات األردنية والع امنية حول دور قنوات 

 ،تعزيز الــوعـي برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة تعزى مل تغّي  الدولة )األردن

امن(.  وع 

 أهداف البحث:

فـي تعزيز  beIN Sportلكشف عن دور قنوات لتأيت هذه الدراسة الوصفية عرب الثقافية  

ة التدريس يف أقسام أالــوعـي برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة من وجهة نظر أعضاء هي

 الرتبية البدنية يف اجلامعات األردنية والع امنية. 

 أمهية البحث:

تكمن أمهية هذه الدراسة يف معرفة الدور احلقيقي الذي تقوم به قنوات التلفزيون الرياضية 

ف وللوق ؛د املجتمع وتوعيتهم برياضة األشخاص من ذوي اإلعاقةفراأيف تعزيز مفاهيم 

  .جوانب القوة واالنطالق منها وتعزيز نقاط الضعف وترقيتها ملا هو مأمول عىل

 منهج البحث:

فقرة  31 حوى( الذي 2013مقياس الزيود ) لعاملتحقيق أهداف الدراسة احلالية تم  است

عريف، واملجال االجتامعي، واملجال الرتبوي، واملجال وزعت عىل أربعة جماالت هي: املجال امل

ة التدريس أالصحي؛ إذ تم  تصميم هذا املقياس بطريقة إلكرتونية ووزع رابطه عىل أعضاء هي

امني ة.  أشارت النتائج إىل وبأقسام الرتبية الرياضة وعلوم الرياضة يف اجلامعات األردنية والع 

فـي تعزيز الــوعـي املجتمعي برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة  beIN Sportفاعلية قنوات 

امن(. ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى مل تغّي  الدولة )األردن  وع 

 
رياضة األشخاص ذوي اإلعاقة، الرتبية الرياضية امل كي فة، القنوات  :الكلامت املفتاحية

 beIN Sportالرياضية، اإلعالم الريايض، 
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The Role of beIN Sport Channels in Promoting Awareness of the 

Sport of People with Disabilities: an Arab Cross-Cultural Study 

Dr.Badriya.K Al-Hadabi1 & Dr. Suhal.M Alzubi2 

 

Abstract 

Practicing physical activities contributes to improving motor, health and 

physical growth and achieving comprehensive integration and inclusive 

education for people with disabilities. To achieve this, the United Nations 

issued the International Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities, which granted persons with disabilities opportunities to 

participate in sports and recreational activities, and the League of Arab 

States issued what is known as the Arab Decade for Persons with 

Disabilities (2003-2012). Sports media plays an important role in spreading 

community awareness of the sport of persons with disabilities, and in 

promoting a positive image of persons with disabilities. In addition to the 

above, this descriptive cross-cultural study aims to reveal the role of beIN 

Sport channels in promoting awareness of the sport of persons with 

disabilities from the point of view of faculty members in physical education 

departments in Jordanian and Omani universities. To achieve the objectives 

of the current study, the Al-Zyoud scale (2013) was used, which included 

31 items distributed in four domains: the cognitive domain, the social 

domain, the educational domain, and the health domain; This scale was 

designed electronically and its link was distributed to faculty members in 

the departments of physical education and sports sciences in Jordanian and 

Omani universities. The results indicated the effectiveness of beIN Sport 

channels in enhancing community awareness of the sport of persons with 

disabilities, and that there were no statistically significant differences due 

to the country variable (Jordan and Oman). 

Keywords: sports for people with disabilities, adapted physical education, 

sports channels, sports media, beIN Sport 

                                                 
1 Sultan Qaboos University, Collage of Education. Oman 
2 Sultan Qaboos University, Collage of Education. Oman 



 
 فاعلية تمرينات الحقيبة البلغارية على بعض املتغيرات البدنية واملهارية 

 لبعض مهارات السباحة لدى طالب تخصص التربية الرياضية
 

 1روان عارف عويضاتم.م.

 
 مقدمة:

لوصول إىل مستويات ل ا؛اإلمكانيات والقدرات العلمية مجيع  بدأت دول العامل بتسخري 

متقدمة يف األلعاب الرياضية املختلفة، فالتطور املستمر يف األلعاب الرياضية يعتمد عىل 

جل النجاح والوصول إىل املستويات أل ؛يف اإلعداد وهتيئة الالعبني الطريقة والكيفية

 العالية. 

عىل تطوير األدوات الرياضية )الثابتة واملتحركة( وتعزيز كل وقد أصبح العامل اآلن يتنافس 

بتحديد مستوى إجادة الالعب لألداء عىل ما يتمتع  ،ما هو جديد ومتطور يف علم التدريب

أصبح االجتاه احلديث لالرتقاء بكفاءة الالعب البدنية  إذ ،فسيولوجية –به من قدرات بدنية 

 ب . والفسيولوجية هو توجيه برامج التدري

 مشكلة البحث:

معظم الربامج التدريبية اخلاصة بتنمية القوة العضلية للسب احني تتجاهل التدريب الوظيفي 

وتركز فقط عىل تدريبات األثقال داخل صاالت األثقال متناسني أن رياضة السباحة نشاط 

الواضح  ونتيجة هلذا اخللل ،حركي ثالثي األبعاد يعتمد بدرجة كبرية عىل التدريب الوظيفي

باحني ومها باحني نتجت مشكلتان لدى الس  حدوث خلل يف  :يف برامج تدريبات القوة للس 

وكثرة حدوث اإلصابات خاصة إصابة الكتف والتي تنتج من كثرة االستخدام  ،القوام

ت. وكام ويرتتب عىل هاتني املشكلتني بطء يف األداء ورسعة حدوث التعب وكثرة اإلصابا

 لعام(، أنه يمكن استSAVA SPORT) ,2015، (Gary Abbott ,2009من)  أكد كل  

يف العديد من احلركات البسيطة والديناميكية ، مثل: الدفع والدوران  احر   حجام  احلقيبة 

أهنا تزيد من التحمل العضيل للقبضة واملعصمني والذراعني  فضال  عنواملرجحات، 

حسب ب لمعكة العامة يف األداء املستوالكتفني والظهر والساقني، وتعمل عىل حتسني احلر

 نوع املهارة.

ظت وجود ضعف يف اجلوانب البدنية واملهارية حللذا مدرسة ومدربة للسباحة الباحثة  وألن  

ضعف يف عضالت الذراعني والكتف وعدم السيطرة والتحكم ال السيامو ،لدى السب احني

                                                 
 فلسطني -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  1
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وتنقل األداة  ،سهولة التعلم تسهم يفاحلقيبة  لعاميف األداء املهاري، و ترى الباحثة أن است

يوفر الوقت واجلهد واالستغالل األمثل للمساحة وحتسني األداء العضيل أثناء التطبيق 

 لعامومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة لدى الباحثة يف التعرف عىل فاعلية است ،املهاري

لبعض مهارات السباحة لدى طلبة احلقيبة البلغارية عىل بعض املتغريات البدنية واملهارية 

 ختصص الرتبية الرياضية.

 أسئلة البحث:

) يف فاعلية مترينات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-1

احلقيبة البلغارية عىل بعض املتغريات البدنية ، واملتغريات املهارية لبعض مهارات السباحة 

 للمجموعة التجريبية بني متوسطي القياس القبيل والبعدي.لدى طالب  الرتبية الرياضية 

( يف فاعلية التمرينات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-2

االعتيادية )التقليدية( عىل بعض املتغريات البدنية واملهارية لبعض مهارات السباحة لدى 

 ني متوسطي القياس القبيل والبعدي.طالب الرتبية الرياضية للمجموعة الضابطة ب

( يف القياس البعدي α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-3

بني أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة عىل بعض املتغريات البدنية واملهارية لدى طالب 

 الرتبية الرياضية.

 أهداف البحث:

  -ىل: عالتعرف إىل هدفت الدراسة 

. فاعلية مترينات احلقيبة البلغارية عىل بعض املتغريات البدنية )قوة عضالت اجلذع، 1

القوة املميزة بالرسعة وث، 10القوة املميزة بالرسعة لعضالت الذراعني ومرونة اجلذع، و

القدرة العضلية ملنطقة الذراع والكتف، واملهارية لبعض مهارات وث، 10لعضالت البطن 

 سباحة الظهر( لطالب الرتبية الرياضية.وسباحة الصدر، وة احلرة، السباحة )السباح

. فاعلية التمرينات االعتيادية عىل بعض املتغريات البدنية واملهارية لبعض مهارات 2

 السباحة لدى طالب الرتبية الرياضية. 

لغارية . الفروق بني أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة عىل فاعلية مترينات احلقيبة الب3

 عىل بعض املتغريات البدنية واملهارية لبعض مهارات السباحة لدى طالب الرتبية الرياضية.

 
 أمهية البحث:

 اآليت:  يفتكمن أمهية الدراسة 
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وتصميم أدوات جديدة  لعام. تتيح هذه الدراسة للباحثني واألكاديميني واملدربني است1

ملختلف األلعاب الرياضية اجلامعية والفردية وملختلف الفئات العمرية ولكال اجلنسني 

 ا .أيض  

فادة من احلقيبة  واملدربني األكاديميني يف اإل. توفر الدراسة احلالية الفرصة للباحثني2

 البلغارية من نتائجها يف عملية التدريب والتدريس.

 منهج البحث:

املنهج التجريبي بطريقة املجموعات املتكافئة وبالتصميم ذي  لعامالباحثة باستقامت 

ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة  ؛القياس البعدي لكل من املجموعتني التجريبية والضابطة

 وأهدافها. اوإجراءاهت

السباحة،  احلقيبة البلغارية، املتغريات البدنية، املتغريات املهارية، رياضة الكلامت املفتاحية:

 طلبة الرتبية الرياضية.
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The Effectiveness of Bulgarian Bag Exercises on Certain Physical 

and Swimming Skill Variables among Physical Education 

Undergraduates 
  

Rawan A.M.Ewiedat  

 

Abstract: 

The study aimed to identify the effectiveness of Bulgarian bag exercises on 

some physical and skill variables of some swimming skills among students 

of physical education specialization. The researcher used the experimental 

method by designing the two equivalent groups for their suitability to the 

nature of the study on a sample of (20) students from the Physical 

Education major at Kadoorie University, they were randomly distributed 

into two equal groups, a control group and an experimental group, and each 

of them consisted of (10) students, and the group was trained. The control 

group used the regular (traditional) program and the experimental group 

used the Bulgarian bag exercises, and the results of the study showed that 

the experimental group who used the Bulgarian bag exercise outperformed 

the members of the control group who applied the regular training program 

in the post-measurement, where the percentage change for the physical 

tests was: (strength of the muscles of the trunk using (18%), flexibility of 

the trunk (20%). The speed characteristic strength of the muscles of the 

arms 10 seconds (30%), the speed characteristic of the muscles of the 

abdomen 10 seconds (35%), the muscular ability of the arm and shoulder 

area (30%)), as it is clear that the percentage of improvement in the level 

of skill performance in skills (free swimming, Breaststroke and backstroke) 

reached (17%, 16%, 12%) respectively. The study recommends the need to 

use modern tools and methods in training because of their significant 

psychological, physical and skill impact on the learning process and to 

conduct more studies on the use of the Bulgarian bag on various Sports 

Games. 

 

Keywords: Bulgarian bag, physical variables, skill variables, swimming 

sport, physical education students 



 

 بويةالرتالقيادة حمور 



 
 القيادة والعالقات إلانسانية

 
 أ.د صالح نارص عليامت

 مقدمة:

تكمن أمهية اجلانب اإلنساين يف املؤسسات الرتبوية من النظام الرتبوي السائد يف املنطقة، 

جانب إعطاء أمهية بالغة للعالقات اإلنسانية يف وفلسفة الرتلبية القائمة يف الدولة، يف 

املؤسسات الرتبوية والتعليمية، فقد وضعت الفلسفة الرتبوية جمموعة من األسس اإلنسانية 

التي تتكفل باملحافظة عىل القيم اإلنسانية يف التعامل داخل هذه املؤسسات، ومن هنا تظهر 

الالزمة للقيام بالعمل اإلداري وتطبيقها أمهية سعي القيادي الكتساب املهارات اإلنسانية 

وممارستها يف إطار كامل من العالقات اإلنسانية، وبلورهتا داخل املؤسسة بشكل خاص 

واملجتمع املحيط بشكل عام، وإدراك األمهية التي تكمن خلف ممارستها، من حيث تنمية 

 دة يف عطاء املعلمني.فعالية العمل اإلداري الرتبوي، وفعالية اإلدارة املدرسية، والزيا

تعترب الرتبية األساس يف نجاح العمليات الرتبوية، إذ تعد الرتبية األداة احليوية يف املجتمعات 

اإلنسانية، فالرتبية هي املدخل إىل التنمية الشاملة، والعنرص املحرك للغايات واألهداف، مما 

ي تتامشى مع املتغريات يفرض عىل القيادات الرتبوية توفري األساليب واملتطلبات الت

 املستمرة والتطورات احلاصلة يف اآلونة األخرية، والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.

 مشكلة البحث:

إن إقامة عالقات إنسانية سليمة بني مجيع العاملني يف املؤسسة الرتبوية تعد أمرا  هاما  ينبغي 

إنجاز أهدافها وأهداف العاملني فيها. أن توليه اإلدارة الرتبوية اهتامما  خاصا  كي تستطيع 

ونظرا  للدور الكبري الذي تؤديه اإلدارة الرتبوية واملتمثل يف رسم السياسة الرتبوية العامة, 

والقيام بالتخطيط للعملية الرتبوية وتنظيمها وتوجيهها وتقويمها ومتابعتها، سعيا  لبلوغ 

اإلنسان بناء متكامال  من مجيع جوانبه،  اهلدف الذي ينشده املجتمع واملتمثل يف بناء شخصية

فقد حظيت بأمهية كبرية من لدن القيادة السياسية للدولة، واهتامم أكثر من الباحثني 

واملهتمني بالشؤون الرتبوية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتوضيح العالقة بني القيادة 

 والعالقات اإلنسانية.

 

 

 أسئلة البحث:

 والعالقات اإلنسانية؟  ما هي العالقة بني القيادة
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 أهداف البحث:

التعرف إىل العالقة بني القيادة والعالقات اإلنسانية؛ من أجل نجاح املؤسسات الرتبوية 

 وحتقيق أهدافها.

 أمهية البحث:

تظهر أمهية الدراسة يف حماولتها التعرف إىل العالقة بني القيادة والعالقات اإلنسانية، ومن 

عىل إثراء اجلانب النظري يف جمايل القيادة والعالقات اإلنسانية،  املؤمل أن تعمل الدراسة

وإثراء املكتبة العربية هبذا املوضوع، وتظهر أمهية الدراسة العملية يف استفادة جمموعة من 

اجلهات وباألخص القائمني عىل العملية التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة التعليم 

 دراسة تغذية راجعة عن أمهية العالقة بني القيادة والعالقات اإلنسانية.العايل، حيث تقدم ال

 منهج البحث:

 استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل.

 

 القيادة، العالقات اإلنسانية، اجلامعات، القادة.: الكلامت املفتاحية
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Leadership and Human Relations 

 

Prof. Saleh Naser Olimat 

 

Abstract  

The researcher conducted a study aimed at identifying leadership and 

human relations, and used the analytical descriptive approach to achieve 

the purpose of the study. The study concluded that leadership is of great 

importance in the success of institutions and society. Facilitate the work, 

control the spirit of leadership over work problems and solve them, work 

to support the positive workforce and reduce the impact of the negative 

aspects of the workers, and continuous encouragement and motivation for 

the workers. 

The study also concluded that the healthy human relations that prevail 

among the members of society must necessarily reflect positively on the 

workers in it, which requires that these relationships be positive and good 

human, represented in virtuous morals, mutual respect, and cooperation 

between members of society as one unit. And the participation of 

employees with the leadership side by side to achieve the desired goals in 

the institution to fulfill its mission and achieve its vision. The university is 

one of the community institutions that works to serve the community by 

enriching it with tasks, human energies, and specialized needs and 

requirements in a directed and thoughtful manner that covers the needs and 

requirements of comprehensive development. Based on this importance, 

the researcher carried out this study. 

Keywords: Leadership, Human Relations, Universities. 
 



 
تصور مقترح لتفعيل منظومة التدوير الوظيفي لرؤساء ألاقسام باملديرية 

 العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط
 

 1عبدالسالم بن محد بن حممد الرمضايند.

 مقدمة:

ا مهًم  حيث متثل املواطنة الرقمية إحدى  تعد دراسة املواطنة الرقمية لطالب اجلامعات أمر 

كفاءات القرن احلادي والعرشين التي يتعني عىل طالب اجلامعات إتقاهنا جلعلهم مشاركني 

ا  رضوري ا ملعلمي املستقبل ، حيث نشطني يف العامل الرقمي كًم يعد إتقان املواطنة الرقمية أمر 

مل املعلمون الطالب مسؤوليات مستقبلية لتعزيز قيم املواطنة الرقمية بني طالهبم. مع حي

األخذ يف االعتبار االرتباط القوي بني املواطنة الرقمية واستخدام التقنيات الرقمية ، كان 

الغرض من هذا البحث هو دراسة العوامل التي تؤثر عىل مستوى الطالبات الكويتيات 

تصوراهتن عن جتربة املواطنة الرقمية واستخدام  فضال عنة الرقمية لتجربة املواطن

 التكنولوجيا الرقمية.

 مشكلة البحث:

ا يف أ صبح استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى الطالب املعلمني أكثر انتشار 

املعلومات  ، وهذا االعتًمد عىل تكنولوجيا ةكل من البيئات الشخصية والتعليمي

صحاب املصلحة الرتبويني فهم السلوكيات والتجارب الرقمية أاالت يتطلب من واالتص

ذلك ، سيضع هؤالء املعلمون املستقبليون أمثلة لطالب   فضال عن للطالب املعلمني. 

املستقبل فيًم يتعلق بطريقة التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. لذلك ، هناك 

جلامعات يف جتربة املواطنة الرقمية والعوامل التي تؤثر حاجة لفهم وتوقع مستوى طالب ا

 عىل هذه التجربة.

 أسئلة البحث:

 مستويات الطالبات املعلًمت يف  املواطنة الرقمية؟ . ما1س 

 تصورات الطالبات املعلًمت جتاه استخدام التكنولوجيا الرقمية من حيث: . ما2س 

 كثافة استخدام وسائل التواصل االجتًمعي •

 اإلنرتنت استخدام جتاه ملواقفا •

  الرقمية الكفاءات •

                                                 
 .مهتم بقضايا التعليم والتطوير وإدارة املوارد البرشية، رئيس قسم التدريب والتأهيل بوزارة الرتبية والتعليم 1
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 الرقمية الذاتية الكفاءة •

 الرقمي القلق •

 املتعة الرقمي •

 .الرقمية املخاطر •

. هل توجد عالقات بني تصورات املعلًمت للطالبات جتاه استخدام التكنولوجيا 3س 

 الرقمية ومواطنتهن الرقمية؟

املعلًمت من الطالبات جتاه استخدام التكنولوجيا الرقمية : إىل أي مدى تتنبأ تصورات 4س 

 بمواطنتهن الرقمية؟

 أهداف البحث:

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

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

  املعلًمت. قياس مستوى املواطنة الرقمية ملجوعة من الطالبات 

  .قياس مستوى تصورات للطالبات املعلًمت جتاه استخدام التكنولوجيا الرقمية 

 ت املعلًمت و قياس قياس العالقة بني مستوى املواطنة الرقمية ملجوعة من الطالبا

 لطالبات املعلًمت جتاه استخدام التكنولوجيا الرقمية. امستوى تصورات 

  الطالبات جتاه استخدام التكنولوجيا تنبأ تصورات املعلًمت من قياس مدى

 الرقمية بمواطنتهن الرقمية؟

 أمهية البحث:

االرتباط القوي بني املواطنة الرقمية واستخدام التقنيات الرقمية ، وأمهية  احلسباناألخذ يف 

إتقان املواطنة الرقمية لطالب اجلامعات بشكل عام واملعلمني الطالب بشكل خاص ، 

عديد من املتغريات عىل مستوى الطالب اجلامعيني من املواطنة الرقمية ، والتأثري املحتمل لل

كان الغرض من ذلك هو دراسة العوامل التي تؤثر عىل مستوى الطالبات الكويتيات 

تصوراهتن عن جتربة املواطنة الرقمية واستخدام  فال عنلتجربة املواطنة الرقمية 

 التكنولوجيا الرقمية.

 منهج البحث:

تم أستخدام منهجية بحثية وصفية غري جتريبية. تم مجع البيانات يف  إذث كمي. كان البح

فرتة زمنية حمددة بأستخدام أستبيان.حيث تساعد األستبيانات يف مجع البيانات من أعداد 

 طالبة يف كلية الرتبية. 236ت من كبرية من املشاركني. حيث تم مجع البيانا
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 .الكويت –املعلمني -الطالب  -الرقمية -املواطنة  الكلًمت املفتاحية:

 

A proposed vision to Activate the Job Rotation System for Heads of 

Departments in the Directorate General of Education in Muscat 

Governorate 

 

Dr. ABDULSALAM HAMED MOHAMED ALRAMADHANI 

 

Abstract  

The position of the head of the department is one of the very important 

supervisory functions that require the presence of high leadership skills, 

continuous and accumulated knowledge renewal, and different experiences 

that are collected together to achieve the objectives of the department and 

the directorate in general. This study aims to develop a proposed vision to 

activate the job rotation system for heads of departments in the Directorate 

General of Education in Muscat Governorate. The study also seeks to 

identify the level of acceptance of the directorate's employees to the idea 

of job rotation for department heads and the challenges of its application, 

through the point of view of each of the employees in the directorate in 

addition to the views and experiences of the heads of departments 

themselves. Where the researcher uses the mixed approach due to its 

suitability for this study, and the study targets the employees of the 

Directorate General of Education in Muscat Governorate, which number 

(753) employees. The researcher will use statistical methods to analyze 

data by relying on the following methods: Arithmetic mean, and standard 

deviation. The researcher hopes from this study to come out with several 

results that indicate the extent to which employees accept the job rotation 

of department heads, in addition to making a proposed vision to activate 

the job rotation system for department heads from the point of view of 

employees and department heads themselves, including department heads 

who passed through the job rotation experience. 

 
Keywords: Proposed conception, Proposal, Rotation, Elective, Heads of 

departments. 
 

 



 
 

 مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تمكين قيادات املستقبل
 دبمؤسسات التعليم العالي بدولة قطر 

 

  1خالد حممد مفتاحد.

 مقدمة:

التفكري بعمق اجتاه إن ضبط إيقاع املستقبل ليس وليد حلظته بل يبدأ من اآلن  من خالل 

املستقبل بعقل ملهم وحامل ، وبالعقل اجلمعي التكاميل ، العقل الفاعل ال املنفعل . وعلينا 

التفاعل مع إدارة التحول إىل املستقبل ومعرفة رضورياته ، وحاجياته ، ومكمالته ، والتلبس 

يف التحول والتفكري  بمقاصده العليا وقيمه النبيلة ، عرب وسائله ومسالكه . ومن أهم األمور

م هو حتديد املنطلقات الوجدانية والشحنات اإليامنية 2030املستقبيل  يف رؤية قطر ما بعد 

الدافعة للرؤية وبمثابة الرافعة للعمل ، بمعنى آخر احلاجة إىل أيديولوجيا معيارية وأجندات 

 واقعية وبرمجاتية مستقبلية .

 مشكلة البحث:

علمية يف حتديد العالقة بني املامرسات الفضىل للذكاء االصطناعي تنبثق إشكالية الورقة ال 

ومؤرشات أداء متكني القيادات املستقبلية ، والتي ستشهدها دولة قطر يف املرحلة التحويلية 

  م  باجلامعات والكليات واملعاهد العليا . 2030رؤية ما بعد 

 أسئلة البحث:

 معاجلتها يف البحث ...أهم األسئلة التي يثريها البحث وتتم 

 ما املامرسات الفضىل لتوظيف الذكاء االصطناعي يف جمال قيادات املستقبل ؟ 

 ما معايري قيادات املستقبل ؟ 

كيف يتم توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي يف متكني قيادات مؤسسات التعليم  

 م ؟ 2030العايل ما بعد رؤية قطر 

 أهداف البحث:

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

  -التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

                                                 
 منسق املقررات العامة و عضو هيئة التدريس بكلية الرشطة ،وحمارض منتدب بمؤسسات التعليم العايل بدولة قطر . 1
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تصميم مواصفات أهلية القيادات املستقبلية يف مؤسسات التعليم العايل من خالل تطبيقات 

 الذكاء االصطناعي.

 أمهية البحث:

 القيادة املستقبلية يف منظومة التعليم العايل . استرشاف التحوالت إىل 

 منهج البحث:

يتبع الباحث املنهج العلمي اإلجرائي من خالل األداة البحثية املقابلة ؛ وتكمن الفجوة 

البحثية املفاهيمية يف حتديد الدالالت اإلجرائية للقيادة املستقبلية وفك االشتباك املصطلحي 

دة االسرتاتيجية والتحويلية ، وتتمثل الفجوة النظرية يف مع األلفاظ ذات الصلة كالقيا

توظيف واستثامر نظريات وأنامط القيادة يف متكني القيادات املستقبلية عرب الذكاء 

االصطناعي  ، وتتحدد الفجوة التحليلية يف نوع القيادة املطلوب يف مؤسسات التعليم العايل 

الفجوة املنهجية يف ضبط البيانات  من خالل تطبيقات الذكاء االصطناعي ، وتبني

واالجتاهات من خالل املقابلة ، وتتضح الفجوة العينية يف حتديد متكني قيادات املستقبل يف 

 مؤسسات التعليم العايل.

الذكاء االصطناعي ، التمكني ، قيادات املستقبل ، مؤسسات التعليم  الكلامت املفتاحية:  

 العايل .
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the Artificial intelligence to Empowerment of The conurbation of 

  Future Leaders for High Education institutions in Qatar 

 
1KHALED MOH MUFTAH 

 
Abstract: 

Adjusting the rhythm of the future is not founded in a moment, but starts 

instantly by thinking deeply about the direction of the future with an 

inspiring and creative mind, and with the integrative collective mind, the 

active mind, not the passive. And we have to interact with the management 

of the transformation to the future and know its necessities, needs, and 

complements, and adjust with its supreme purposes and noble values, 

Through its means and paths. One of the most important things in the 

transformation and future thinking in Qatar's post-2030 vision is to identify 

the emotional premises and faith charges that drive the vision and serve as 

a lever for action, in other words, the need for a normative ideology and 

realistic agendas and future pragmatism. 

The problem of the scientific paper emerges in determining the relationship 

between the best institutions of artificial intelligence and the performance 

indicators of empowering future leaders, which the State of Qatar will 

witness in the transformational phase of the post-2030vision in universities, 

colleges and higher institutes.  The conceptual research gap lies in 

determining the procedural connotations of future leadership and 

disengaging terminology with related words such as strategic and 

transformational  leadership, and the theoretical gap is represented in 

employing and investing leadership theories and styles in empowering 

future leaders  through artificial intelligence, and the analytical gap is 

determined in the type of leadership required in higher education 

institutions through artificial intelligence applications, and The 

methodological gap in adjusting data and trends  is evident through the 

interview, and the in-kind gap is evident in determining the empowerment 

of future leaders in higher education institutions. 

Keywords:  Artificial intelligence, Empowerment, Future Leaders, High 

Education institutions 

 

1 POLICE COLLEGE - QATAR 

 

                                                 



 
درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية وعالقتها بمستوى الوالء 

 التنظيمي للمعلمني يف حمافظة الوسطى بسلطنة عامن

 

 2سليامن بن نارصاحليسيةد. رضية بنت   1فاطمة بنت سامل بن نارص املغرييةم.م.

 مقدمة:

( ، حيث كانت 1950ات القرن املايض أي يف عام )يمفهوم القيادة املوزعة يف مخسين ظهر

الفكرة عىل أن القيادة وظيفة مجاعية يقوم هبا أعضاء املنظمة، ولكل عضو دور يقوم به 

النامذج واالنامط يتكامل مع أدوار باقي األعضاء، وتوالت الدراسات والبحوث لتوضح 

 (.2016التي تؤطر مفهوم القيادة املوزعة )احلريب، 

 مشكلة البحث:

ا الرتباط دور القيادة املامرسة من ق بل مديري املدارس بدرجة الوالء التنظيمي  نظر 

للمعلمني فقد انعكس ذلك عىل انتامء املعلمني ملؤسساهتم الرتبوية، فقد توصلت دراسة 

إىل أن متركز السلطة يف أيدي املديرين يف أغلب املدارس بسلطنة ( 2019حسن وإبراهيم )

امن وقلة ثقتهم بقدرة املعلمني عىل صنع القرارات الرتبوية، وبالتايل عدم ترك مساحة  ع 

احلرية الكافية هلم الختيار النمط املناسب إلدارة صفوفهم، مما أدى إىل قلة رغبتهم يف العمل 

وعدم الرغبة يف بذل جهد إضايف، وكذلك ضعف الدافعية نحو وضعف االنتامء إىل املدرسة 

 التجديد والتطوير لبلوغ أهداف املدرسة املرجوة.

كام أشارت عدد من الدراسات إىل أن مستوى الوالء التنظيمي مل يكن بالشكل املأمول، 

( إىل أن رغبة املعلمني يف البقاء واالستمرار 2017حيث توصلت دراسة احلرايص )

امن جاءت بدرجة متوسطة، والذي يرجع إىل عدم وجود ميزات بمدارس هم يف سلطنة ع 

 تشجيعية هلم، األمر الذي يؤكد أمهية تناول موضوع الوالء التنظيمي بالدراسة والتحليل.

 أسئلة البحث:

 تتمثل أسئلة الدراسة يف اآليت:

                                                 
امن  1  فاطمة املغريية معلمة أوىل يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ع 

امن 2  د. رضية احلبسية استاذ مساعد يف جامعة نزوى بسلطنة ع 
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يف حمافظة ما درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية  -1

امن؟  الوسطى بسلطنة ع 

 متوسط بني( α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 املدارس مديري لدى املوزعة القيادة أبعاد ممارسة درجة يف الدراسة عينة أفراد استجابات

امن بسلطنة الوسطى حمافظة يف احلكومية املؤهل  -اسة )اجلنسالدر ملتغريات تعزى ع 

 املسمى الوظيفي(؟ -سنوات اخلربة -العلمي

ما مستوى الوالء التنظيمي للمعلمني باملدارس احلكومية يف حمافظة الوسطى بسلطنة  -3

امن؟  ع 

 متوسط بني( α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

ني باملدارس احلكومية يف نظيمي للمعلمالت الوالء مستوى يف الدراسة عينة أفراد استجابات

امن تعزى ملتغريات الدراسة )اجلنس سنوات  -املؤهل العلمي -حمافظة الوسطى بسلطنة ع 

 املسمى الوظيفي(؟ -اخلربة

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة  -5

للمعلمني يف حمافظة الوسطى لدى مديري املدارس احلكومية ومستوى الوالء التنظيمي 

امن؟  بسلطنة ع 

 أهداف البحث:

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

التعرف عىل درجة ممارسة أبعاد القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية يف  -1

امن.  حمافظة الوسطى بسلطنة ع 

 بني( α≤0.05الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 مديري لدى املوزعة القيادة أبعاد ممارسة درجة يف الدراسة عينة أفراد استجابات متوسط

امن بسلطنة الوسطى حمافظة يف احلكومية املدارس  -اجلنس) الدراسة ملتغريات تعزى ع 

 (.الوظيفي املسمى -اخلربة سنوات-العلمي املؤهل
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املدارس احلكومية يف حمافظة الوسطى حتديد مستوى الوالء التنظيمي للمعلمني يف  -3

امن.  بسلطنة ع 

 بني( α≤0.05الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

 املدارس يف للمعلمني التنظيمي الوالء مستوى يف الدراسة عينة أفراد استجابات متوسط

امن بسلطنة الوسطى حمافظة يف احلكومية املؤهل  -الدراسة )اجلنس ملتغريات تعزى ع 

 املسمى الوظيفي(. -سنوات اخلربة -العلمي

الكشف فيام إذا كان هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة ممارسة أبعاد  -5

القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية ومستوى الوالء التنظيمي للمعلمني يف 

امن.  حمافظة الوسطى بسلطنة ع 

 بحث:أمهية ال

 تتمثل أمهية الدراسة يف اآليت:

 األمهية النظرية:

تفتح الدراسة احلالية املجال أمام الباحثني البحث يف دراسات جديدة تتعلق  

باملتغريات احلالية للدراسة، السيام القيادة املوزعة وعالقتها بالوالء التنظيمي 

امن   .-الباحثة عىل حد علم  -والتي ال يتوفر هبا دراسات داخل سلطنة ع 

تنبع أمهية الدراسة من أمهية التعرف عىل أساليب القيادة املوزعة باملدارس  

امن.  احلكومية بسلطنة ع 

تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها كوهنا تتناول الوالء التنظيمي للمعلمني باملدارس  

امن.  احلكومية بسلطنة ع 

العربية والعامنية بالعديد من يؤمل أن تفسح الدراسة احلالية املجال إلثراء املكتبة  

 .املؤلفات يف هذا املجال املهم

 األمهية التطبيقية:

ملديري املدارس احلكومية حمتوى  -من خالل إطارها النظري -ستقدم الدراسة  

 أديب حول أساليب وآليات القيادة املوزعة وتدفعهم لتوظيفها يف البيئة املدرسية.
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لواضعي السياسات التعليمية نحو حتديد قد هتيئ نتائج هذه الدراسة الفرصة  

 مستوى الوالء التنظيمي للمعلمني يف املدارس احلكومية يف ضوء القيادة املوزعة.

امن نحو   تسلط الدراسة احلالية أنظار املسئولني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ع 

 االهتامم بمامرسة مديري املدارس احلكومية ألسلوب القيادة املوزعة.

ن املؤمل أن تفتح توصيات ومقرتحات هذه الدراسة املجال أمام الباحثني م 

 واملهتمني بعلم القيادة الرتبوية.

 منهج البحث:

اعتمدت الدراسة احلالية عىل املنهج الوصفي االرتباطي يف حتديد درجة ممارسة أبعاد 

تنظيمي القيادة املوزعة لدى مديري املدارس احلكومية وعالقته بمستوى الوالء ال

امن؛ إذ يعد املنهج األنسب لطبيعة هذه الدراسة،  للمعلمني يف حمافظة الوسطى يف سلطنة ع 

حيث ي ستخدم هذا النوع من املناهج يف قياس العالقة بني املتغريات ومدى الرتابط بينها، 

 كام يصف الظـاهرة حمل الدراسة كمـا هـي فـي الواقع، والتعبيـــر عنهــا بشـــكل كمــي؛

ــع الظواهر املختلفة ووصفها لتوضـــيح مقــدار الظـــاهرة وحجمهــا لدرجة ارتباطهــا مـ

البيانـات وقياس وضـعها احلـايل، وذلك لتحديد مـدى احلاجـة إلحـداث تغيريات  سطةبو

 جزئية أو كلية فيها أو اختاذ قرارات تطويرية بشأهنا.

الوالء التنظيمي، مديري املدارس، حمافظة الوسطى، القيادة املوزعة،  الكلامت املفتاحية:

 سلطنة عامن.
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The Degree of Practicing the Dimensions of Distributed Leadership 

among the Principals of Public Schools and its Association with the 

in  Teachers’ Organizational Loyalty Level in Alwosta Governorate

the Sultanate of Oman 

1Mughiriy-Fatima Salem Al Dr. Radhiya Suleiman Al Habsi2 

Abstract 

The current study aimed to reveal the degree of leadership practice 

distributed among the principals of public schools and its relationship to 

the level of organizational loyalty of teachers in the Al Wusta Governorate 

in the Sultanate of Oman. To achieve the objectives of the study, the 

correlational descriptive approach was used. The study population 

consisted of all male and female teachers in Al-Wusta Governorate during 

the academic year 2021\2022 .They were (1129) male and female teachers 

and the questionnaire was applied to (287) male and female teachers. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

The practice of school principals of distributed leadership in the Wusta 

governorate came with a (high) availability in all its dimensions, and the 

study also found that there are no differences statistically significant at the 

level (0.05≥α)  due to the four study’s variables. 

And the study also found that the degree of the level of organizational 

loyalty was (high). It also found that there were no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05≥α)  about the level of 

organizational loyalty for teachers in government schools due to the study 

variables (gender- years of experience and job title).  In the light of its 

findings, the study recommended organizing a program of exchange visits 

between school principals to exchange experiences, and to spread a culture 

of organizational loyalty within educational institutions at the level of the 

Sultanate discusses the different dimensions of organizational loyalty 

among teachers. 

Keywords: distributed leadership, organizational, School principals, Al 

Wusta Governorate, Sultanate of Oman. 

                                                 
1 Fatima Al-Mughiri is a senior teacher at the Ministry of Education in the Sultanate of 

Oman 
2 D. Radhiya Al Habsiyya is an Assistant Professor at the University of Nizwa, Sultanate 

of Oman 

 



 
 تمويل موازنة البحث العلمي ودورها في تطوير الجامعة العربية الامريكية

 من وجهة نظر أساتيذ الدراسات العليا 
 

 1رانيا النابليسم.م.

 مقدمة:

التمويل الدائم للبحث العلمي أحد العوامل األساسية املؤثرة عىل حركة البحث يعد  

هيل أتبعىل املجتمع الفلسطيني، وأثر  يم ذهماملستمرة وبناء البنية التحتية إلجراء بحث 

وتدريب الباحثني وفرق العمل وتطبيق اجلودة يف البحث العلمي، يمكن احلصول عىل 

 .لعلمي مؤرشات تقويم وتقييم للبحث ا

 مشكلة البحث:

هناك  ن  وأا يف االبحاث التي تعنى بتطوير االبحاث العلمية وجدت الباحثة ان هناك نقص  

كام هائال من االبحاث التي جترهيا املؤسسات او الرشكات او حتى اجلامعات وال يستفاد 

ان نتائج إىل ا يؤدي ، م  بحاث العلميةل لألقلة التموي؛لمنها بل عىل العكس ال يمكن تطبيقها

األبحاث ال ترتقي باملستوى املطلوب سواء عىل مستوى اجلامعات الفلسطينية او العربية او 

 ان األبحاث قليلة جدا مقارنة بالدول األخرى  فضال  عنالعاملية ، 

ومن هنا ارادت الباحثة التطرق اىل احدى األسباب التي من املمكن ان تكون وراء هذا 

 .األبحاثاإلنتاج املتدين من 

 :أسئلة البحث

 يطرح البحث السؤال االيت:

ما دور متويل موازنة البحث العلمي يف تطوير اجلامعة العربية االمريكية من وجهة نظر -

 الدراسات العليا؟ ذيساتأ

 أهداف البحث:

 :هيدف البحث اىل

بية االمريكية من وجهة موازنة البحث العلمي يف تطوير اجلامعة العر معرفة  دور متويل-

 الدراسات العليا. ذيساتأنظر 

 

                                                 
، حمارضة يف اجلامعة العربية الريموك جامعة –ماجستري يف علوم الرياضة ، طالبة دكتوراه يف اجلامعة العربية االمريكية ختصص إدارة تربوية 1

 االمريكية
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 أمهية البحث:

 :  باأليتالبحث تكمن امهية 

ولني بواقع متويل البحث العلمي من ؤيف تعريف املس استخالص النتائج سيسهم-

حلثهم عىل  ؛القطاعات املختلفة، وبالتايل القيام باإلجراءات الالزمة، والتنظيامت الرضورية

 .متويل البحث العلمي

 منهج البحث:

ا ( استاذ  23ت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ، وقد تكونت عينة الدراسة من )لمعاست

من كلية الدراسات العليا يف اجلامعة العربية االمريكية ، اختريوا بالطريقة العشوائية، و 

 متثلت أداة البحث باالستبيانة. 

متويل، البحث العلمي، اجلامعة العربية االمريكية، معوقات متويل : الكلامت املفتاحية

 البحث العلمي، متويل.



 

  2032 من وجهة نظر أساتيذ الدراسات العليا متويل موازنة البحث العلمي ودورها يف تطوير اجلامعة العربية االمريكية

 

85 

 

Funding for Scientific Research and its Role in the Development of 

the American Arab University from the Perspective of Higher 

Education Professors. 

 

Rania LutfiNabulsi1 

Abstract 

 

The study explored the funding of scientific research and its impact on the 

development of Arab American Universities from the perspective of 

graduate faculty members. A sample of 23 professors from the university 

was selected and a questionnaire was used as the research tool. The 

results showed that the overall level of funding for scientific research and 

its role in development was high, with an average mean of 3.54. The 

financial support for scientific research was also high, with an average 

mean of 3.4435. The null hypothesis, that there was no significant 

difference in the means of responses regarding funding and its role, was 

accepted. 

 

Keywords: Funding, scientific research, Arab American University, 

obstacles to funding scientific research, funding. 

 

                                                 
1Ph.D student, Department of Educational Sciences, Arab American Uinversity- Palestine.MSc in 
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 مدى اتساق أنماط القيادة املستقبلية لدى القيادات 
 (2030(رؤية قطر ما بعد 

 
 منى مبارك زايد الكبييس1

 

 مقدمة:

عامل زمات املتّلحقة والتعقيدات والتغيريات املستمرة التي يشهدها عامل األأ ليف ظّل  

حة إلحداث التغيري والتطوير املّلئم بالشكل الة أصبحت حاجة مل  القيادة الفع   فإن  ،اليوم

 الذي يضمن للمنظامت االستمرارية والتميز. 

 مشكلة البحث:

نيدبيات السابقة يتبني أن هناك ندرة يف الدراسات التي من خّلل مراجعة األ ت باألنامط ع 

 القيادية املستقبلية عىل مستوى املكتبة العربية واملكتبة األجنبية. 

 أسئلة البحث:

 ما مستويات انامط القيادة املستقبلية؟  -

 ما معيار انامط القيادة املستقبلية؟ -

 (؟2030ما أثر انامط القيادة املستقبلية يف قطر ما بعد ) -

 أهداف البحث:

ىل األنامط القادة املستقبلية املؤثرة يف حتقيق الرؤى إهتدف هذه الدراسة إىل التعرف 

 الوطنية.ورصد واختبار أنامط القيادة املستقبلية يف التنمية املحلية والرؤى الوطنية.

 أمهية البحث:

 سد الفجوة البحثية املتعلقة بأنامط ودراسات القيادة املستقبلية. 

 منهج البحث:

املنهج النوعي والكمي التحلييل، فمن أجل التعرف بشكل  عامل هذه الدراسة استسيتم يف

املنهج النوعي وإجراء مقابّلت مع عينة من عامل دقيق إىل األنامطالقيادية املستقبلية واست

طريقة دلفي. أما من أجل التعرف بشكل دقيق إىل  عاملالقيادات يف دولة قطر باست

                                                 

 يف القطاعومدقق أول -جامعة قطر-كلية اإلدارة واالقتصاد -باحثه يف القيادة االدارية: ماجستريالقيادة التنفيذية)1

 دولة قطر -احلكومي
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ية فسيتم استخدام املنهج الكمي من خّلل نموذج التحليل األنامطالقيادية املستقبل

 . االختبارات االحصائيةاهلرمي

 
 القيادة املستقبلية، األنامط القيادية، نموذج التحليل اهلرمي، رؤية قطر. الكلامت املفتاحية:
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Consistency of Future Leadership Styles in Line With Qatar's Vision 

Post-2030 

 

Muna Mubarak Zaid Alkubaisi1 

Abstract 

This study sheds light on future leadership skills, addressing a 

developmental issue related to future leadership styles in Qatar after 2030. 

The research problem lies in the extent to which current leadership styles 

are consistent with future leadership patterns. Therefore, the study will 

contribute to bridging the knowledge gap in this area. The aim of this study 

is to identify future leadership patterns that influence the achievement of 

national visions. It also aims to monitor and test future leadership patterns 

in local development and national visions. 

Both qualitative and quantitative analytical methods were used. To 

accurately identify future leadership patterns, a qualitative method was 

used through a review of previous literature and interviews with a sample 

of leaders in Qatar. The collected data were then analyzed using the Delphi 

method. Furthermore, to identify future leadership patterns, a quantitative 

method was used through the Analytic Hierarchy Process (AHP) model 

and other statistical tests. 

Regarding practical applications, this study will provide decision-makers, 

planners, statisticians, and relevant authorities in Qatar and other countries 

alike with important future leadership patterns to guide their efforts toward 

achieving national visions. The study will also provide a reference for 

academic researchers and scholars to better understand the development of 

future leadership styles in Qatar and other countries. 

Keywords: Keywords: Future leadership, leadership styles, hierarchical 

analysis model, Qatar's vision. 
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حمور القانون والعلوم السياسية 

 واالعالم



 
 

 الاعتبارات ألاخالقية في الذكاء الاصطناعي

 في وسائل إلاعالم 

 
 
 
 ة:قدمم

قد بدأنا حقبة جديدة. تعمل الثورة التكنولوجية عىل تغيري حياتنا برسعة هائلة، مما يغري بشكل 

 (AI) الطرق التي نعمل ونتعلم هبا، وحتى تلك التي نعيش هبا.  يمر الذكاء االصطناعيكبري 

بنمو هائل وإجياد تطبيقات جديدة يف عدد متزايد من القطاعات، بام يف ذلك األمن والبيئة 

والبحث والتعليم والصحة والثقافة والتجارة إىل جانب االستخدام املتزايد التعقيد للبيانات 

 .الضخمة

الذكاء االصطناعي هو احلدود اجلديدة لإلنسانية. بمجرد عبور تلك احلدود، سيؤدي الذكاء 

املبدأ التوجيهي  ":عىل ذلك  االصطناعي إىل شكل جديد من احلضارة اإلنسانية. كام أكدت 

للذكاء االصطناعي ليس أن يصبح مستقال  أو حيل حمل الذكاء البرشي. ولكن جيب علينا أن 

 "تطويره من خالل هنج إنساين قائم عىل القيم  وحقوق اإلنساننتأكد من 

 )Audrey Azoulay1( 

 مشكلة البحث:

إن الذكاء االصطناعي يمثل أساسا مذهال  للتنمية وللمسؤولية يف جمتمعاتنا، إال أنه يثري قضايا 

أخالقية كربى. لذا اهتمت الدراسة احلالية بإلقاء الضوء عيل كيفية التأكد من أن تلك 

                                                 
( CMMCواالتصال اجلامهريي ) ( يف كلية اإلعالمباإلنابة) PRA الدكتورة سعاد مطر هي رئيسة قسم العالقات العامة 1

(. حصلت عىل درجة الدكتوراه يف جمال االتصال اإلعالمي مع ختصص يف االتصال AUEيف اجلامعة األمريكية يف اإلمارات )

اإلعالمي والعالقات العامة  منحت من جامعة فرانش كونت يف فرنسا مع مرتبة الرشف وأعىل درجات االمتياز. قبل انضاممها 

اإلمارات العربية بامعة الشيخ زايد يف أبو ظبي، بالتدريس يف ج مطرإىل اجلامعة األمريكية يف اإلمارات يف ديب ، قامت الدكتورة 

ا كباحثة أكاديمية مطر  . عملت الدكتورة 2020-2016أبو ظبي من  -، ويف جامعة العني  2016-2009املتحدة من  أيض 

درست كام يف اجلامعة املذكورة أعاله.  2001إىل  1998ومن  2008إىل  2006فرنسا من  - Franche-Comtéيف جامعة 

تورة  مطر يف مؤسسات متعددة وبلغات خمتلفة وباستخدام هنج متعدد التخصصات. وتشمل  اخلربة العلمية  كلية العلوم الدك

 (UGR)( ، وأخريا  يف جامعة غرناطة 1987-1985( ، وجامعة اجلزائر )1991-1987السياسية يف جامعة إندونيسيا )

ا يف التدريس األكاديمي وتقلدت مناصب قيادية خمتلفة يف  29(. تتمتع الدكتورة مطر بخربة واسعة تبلغ 1981-1985) عام 

 جامعات خمتلفة.

 1د. سعاد مطر 
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اخلوارزميات ال تنتهك حقوق اإلنسان األساسية: من حيث اخلصوصية ورسية البيانات إىل 

 ختيار وحرية الضمري؟  حرية اال

  أسئلة البحث:

 هتتم دراستنا باإلجابة عىل األسئلة  التالية:

.كيف يمكننا ضامن عدم تكرار الصور النمطية االجتامعية والثقافية يف برامج الذكاء 1

 االصطناعي، ال سيام عندما يتعلق األمر بالتمييز ؟ 

 .هل يمكن برجمة القيم، وبواسطة من؟ 2

 .كيف يمكننا ضامن املساءلة عندما تكون القرارات واإلجراءات خطأ؟ 3

.كيف يمكننا ضامن تطوير الذكاء االصطناعي بطريقة شفافة،  بحيث يكون للمواطنني 4

 العامليني الذين تتأثر حياهتم هبذا التطوير؟

 أهداف البحث:

 هتدف الدراسة احلالية إىل:

  ومدى احرتامه ألخالقيات هذا املجال.،  يقاته يف جمال اإلعالممعرفة واقع الذكاء االصطناعي وتطب.1

تقيص مدى احرتام تلك اخلوارزميات حلقوق اإلنسان من حيث حرية االختيار ورسية البيانات واحرتام .2

 اخلصوصية.

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث من أمهية املوضوع الذي تتناوله الدراسة، وهو معرفة التحديات التي 

تواجه مهنة اإلعالم من خالل التحول نحو الذكاء االصطناعي. فضال عن ذلك، فإن أمهية 

دراستنا تنبع  من أمهية القضايا األخالقية والضوابط املهنية التي تكمن يف مستقبل املامرسة 

 اإلعالمية.

 منهج البحث:

تيح لنا إمكانية بناء  عىل أهداف هذه الدراسة تم اعتامد املنهج الوصفي التحلييل الذي ي

تصنيف وحتليل ما يتم رصده من ظواهر. ذلك هبدف احلصول عىل صورة متكاملة لواقع 

وتفسري الظواهر اإلعالمية املتسارعة التي أفرزت ، كام يساعد يف فهم  الذكاء االصطناعي

مفاهيام جديدة ضمن أطر املامرسة اإلعالمية التي تستعمل تقنيات مبتكرة لوسائل اإلعالم 

ل: أنرتنيت األشياء والواقع املعزز والبلوك تشني والطباعة ثالثية األبعاد والروبوت مث

والبيانات الضخمة ومنصات البيانات املفتوحة، والتي تشكل مجيعها حقبة جديدة أكثر طلبا 

 يف املامرسة اإلعالمية.
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 -اإلعالم مستقبل  -حتديات وسائل اإلعالم  -الذكاء االصطناعي  الكلامت املفتاحية:

 أخالقيات اإلعالم
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Ethical Considerations in 

Artificial Intelligence in Media 

 

Dr. Soad MATAR  

Abstract: 

We have started a new era. The technological revolution is transforming our 

lives at breakneck speed, altering the ways in which we work, learn and even 

live together. Alongside the increasingly sophisticated use of big data, artificial 

intelligence (AI) is undergoing exponential growth and finding new 

applications in an ever-increasing number of sectors, including security, the 

environment, research and education, health, culture and trade. The guiding 

principle of AI is not to replace human intelligence. But we must ensure that it 

is developed through a humanist approach, based on values and human rights.  

Our study is interested in answering important questions: 

Can values be programmed, and by whom? How can we ensure accountability 

when decisions and actions are fully automated? How do we make sure that no 

one  - wherever they are in the world  - is deprived of the benefits of these 

technologies? How do we ensure that AI is developed in a transparent way, so 

that global citizens, whose lives it affects, have a say in its development? 

Based on the foregoing in the research problematic and its previous 

questions, a set of goals and objectives were formed that could contribute 

to clarifying these goals:  

 Clarifying the legal and ethical challenges for AI media  

 The development of the media fields as governed by the main 

principles of AI revolution 

 The challenges posed to media profession by the shift toward AI 

 The ethical issues and professional controls that lie in the future of 

media practice 

 The new media paradigm in AI ecosystem. 

 

Keywords: Artificial Intelligence – Media challenges - Future of the 

Media- Media Ethic. 

 
                                                 



 
وسائل التواصل االجتامعي يف القانون العراقي  لعاماملسؤولية املدنية الناشئة عن اساءة است

 واملقارن

 

 1م.د قاسم بريس امحد الزهريي 

 مقدمة:

وسائل التواصل االجتامعي من اهم مميزات التقدم العلمي والتكنولوجي ،وتتيح هذه  د  تع

مشاركته عرب هذه  ام يتم  بني االخرين لمعيها أمكانية التفاعل مع املستلمعالوسائل ملست

االخبار والصور والفديوهاتوغريها من الربامج التي توفرها وسائل مثل: الوسائل 

 لعامطور وازدياد احلاجة هلذه الوسائل اال ان هناك من ييسء استالتواصل االجتامعي .ومع ت

حلاق االذى والرضر باألخرين وهو يؤدي اىل هنوض مسؤوليته إمما يتسبب بهذه الوسائل 

 حلقه باآلخرين نتيجة اخلطأ الذي ارتكبه .أاملدنية عن تعويض الرضر الذي 

 مشكلة البحث:

قد اساء لمعاملست د  ومتى يع ،التواصل االجتامعي تبدو مشكلة البحث يف بيان ماهية وسائل

 .ة عرب هذه الوسائللمعساءة املستطرق اإل وما ؟اىل االخرين

 أسئلة البحث:

 :اهم االسئلة التي يثريها البحث وتتم معاجلتها يف البحثهي

 .. بيان ماهية وسائل التواصل االجتامعي١

 ؟ني لوسائل التواصل االجتامعيلمع. من هم املست٢

 ؟وسائل التواصل االجتامعي لعام. ما نوع املسؤولية املدنية الناشئة عن اساءة است٣

 ؟ر احلصول عىل التعويض عن الرضر الذي اصابهرضت. كيف يمكن للم٤

 أهداف البحث:

من األهداف والغايات التي  ا تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت جمموعةومم  

ومن هم  ؟ماهية وسائل التواصل االجتامعي -ه األهداف:تسهم يف توضيح هذ ن  أيمكن 

ذه الوسائل واملسؤولية املدنية هبساءة وبيان طرق اإل ؟ وسائل التواصل االجتامعييلمعمست

 الناشئة عن هذه االساءة .

 أمهية البحث:

                                                 
 املرصية اجلامعات من املاجستريوالدكتوراه عىل حاصل، مدرس القانون املدين يف قسم القانون كلية بالد الرافدين اجلامعة 1

 .املنشورة والبحوث املؤلفات العديدمن له العراقيني واحتاداحلقوقيني نقابةاملحامني يف القانونية وعضواللجنة
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وسائل  لعامعن اساءة استأتكمن امهية البحث يف بيان نوع املسؤولية املدنية التي تنش

 .التواصل االجتامعي وكيف يتم اثباهتا والتعويض عنها

 منهج البحث:

تحليل النصوص بالوصفي التحلييل املقارن أن املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج 

 .القانونية ومقارنتها ببعضها يف خمتلف الدول العربية واالجنبية

 .التعويضساءة ، إاملسؤولية ، وسائل ، التواصل ، الكلامت املفتاحية:

 

 

 
Civil responsibility arising from the misuse of social media in Iraqi 

and comparative law 
 

Dr.QASIM BREESAHMED 

Abstract 

The use of multiple social media has become one of the most prominent 

features of societies in the world in general and Iraqi society in particular 

so that the transmission of news and information related to various fields 

of life enjoys the status of sovereignty and leadership over these means, 

due to the ease of viewing and dissemination of them through the visual 

image or the technology of direct broadcasting or even writing.  But what 

is wrong with some of the users of these means is the misuse of these means 

by publishing negative content or by using them for defamation, 

defamation, or insult defamation. 

Therefore, the problem of our research can be summed up in the following 

question: What is the civil liability for misuse of social media?  This is 

what we will try to answer in this research. 

 

Keywords:Means, communication, responsibility, abuse, compensation. 
 



 
 

 جتاهات السياسية للشباب األردين اال

 دراسة استطالعية

 1ةم. عبداهلل صامد الزواهر

 مقدمة:

جتاهات  لألفراد وبالتايل التغري يف االهم العديد من املتغريات يف تطور الوعي السيايستس

واألفكار التي يتبناها الناس. إذ عملت التطورات السياسية واالجتامعية السياسية 

ا  سياسية تعكس طبيعة توجهاهتم وطريقة تفكريهم واالقتصادية إىل تبني الشباب أفكار  

الربيع العريب من بني أهم  د  حول جممل األوضاع السياسية واالجتامعية التي يعيشوهنا. ويع

ت يف تفكري العقد املايض وعمل عىل بلورة اجتاهات  يف الشباب العريب األحداث التي غري 

 سياسية جديدة.

 مشكلة البحث:

اضية حالة السنوات امل يفشكلت احلالة السياسية التي مرت هبا الدول والشعوب العربية 

تسليط الضوء عىل طبيعة توجهات الشباب وطريقة تفكريهم. إذ تركز بتستحق الدراسة 

 هات الشباب األردين سياسيا  واجتامعيا .الدراسة عىل فهم توج

 أسئلة البحث:

يب عن جمموعة من األسئلة مثل: يف حتاول الدراسة   أن جت 

 جتاهات السياسية السائدة بني الشباب يف املجتمع األردين؟اال ما .1

 كيف ينظر الشباب األردين للقضايا التي هتمه سياسيا  واجتامعيا  واقتصاديا ؟ .2

 توجهات الشباب السياسية تبعا  ملتغريات ديمغرافية واجتامعية؟هل هناك فروق يف  .3

 أهداف البحث:

 :أيتهتدف الدراسة إىل حتقيق ما ي

 الوقوف عىل طبيعة التوجهات السياسية السائدة بني الشباب. .1

 بعد أحداث الربيع العريب. والسيامبيان أهم التوجهات السائدة  .2

 السياسية لألفراد. ه قياس التوجهاتبناء مقياس علمي يمكن من .3

 تزويد صن اع القرار بطبيعة وطريقة تفكري الشباب يف املجتمع. .4

 أمهية البحث:

                                                 
 اجلامعة اهلاشمية. ومساعد عميد كلية اآلداب لشؤون الطلبة.  –. مدرس مساعد يف قسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية 1
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 ية:تتكمن أمهية البحث يف األمور اآل

 دراسة التوجهات السياسية عند الشباب يف ظل املتغريات املختلفة. .1

الشباب العنرص األهم يف املجتمع ومن األمهية دراسة طبيعة تفكريهم  ديع .2

 جهاهتم السياسية.وتو

تؤثر التوجهات السياسية عىل طريقة تعامل صن اع القرار يف خمتلف السياسات التي  .3

 هتم الدولة ومن األمهية دراسة ذلك وتقديمه لصانع القرار يف الدولة.

 منهج البحث:

تتبع الدراسة منهج املسح بالعينة والذي يقوم عىل دراسة الظاهرة السياسية وقياسها 

تقيسها كميا  وربطها بمتغريات ديمغرافية واجتامعية خمتلفة. وقامت الدراسة مؤرشات ب

 ؛عرضها عىل باحثني وخرباء ببناء مقياس يقيس طبيعة التوجهات السياسية لألفراد وتم

س مدى صدق قيال ؛قبل تنفيذ الدراسةة اختبارات عد  تم إجراء وتنقيحها واعتامدها. ل

( 1990بلغت عينة الدراسة )ولسياسية قيد الدراسة. اهات اجتالعبارات التي متثل اال

 . اشخص  

جتاه شرتاكية، االالربيع العريب، الليربالية، االجتاهات السياسية، االالكلامت املفتاحية:

 اإلسالمي
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The Political Attitudes of Jordanian Youth: 

An Exploratory Study 
Abd Allah SamedAlzawahreh

1 
Absract 

This study aims to analyze the nature of the political attitudes among 

Jordanian youth by using a sample of Hashemite University students. The 

political attitudes of youth have been affected over the past decades as a 

result of the many influences and changes especially the events of the Arab 

Spring. Hence, this study aims to build a scientific measure that researchers 

can use to study the political attitudes among individuals. To achieve this 

goal, a scale that represents four different political attitudes (liberal, 

socialist, conservative, and Islamic political) was built. The study sample 

was represented by (1990) students of Hashemite University representing 

the various faculties of the university. The results showed a tendency 

towards the socialist and the liberal with a rate of (70%) for each of them, 

while the conservative attitudes reached (67%). The study showed a weak 

tendency toward Islamic attitudes with a rate of (28%). The study also 

showed that there were no statistically significant differences between the 

variable type of culture and the political orientation, and the presence of 

statistically significant differences between the variable party affiliation 

and the political orientation. In addition, the study showed that there were 

statistically significant differences between the variables of gender, place 

of residence, and the political orientation of individuals. 

 

Keywords:Political Attitudes, Arab Spring, Socialism, Liberalism, 

Islamism.  
 

                                                 
1. Lecturer at Humanities & Social Sciences - Hashemite University - Jordan 



 
 
 عالم الرقمي وأثرها عىل غياب القوانني املنظمة لإل

 اهلوية الوطنية الفلسطينية

 

 1ديانا كرسوع م.م.

 مقدمة:

صبح قرية صغرية أيف املجال التقني واملعلومايت عىل املجاالتكافة، ف ا  هائال  شهد العامل تطور  

بفعل وسائل االتصال واألقامر الصناعية، فكل فرد أصبح يمتلك وسيلة اعالمية رقمية، 

دون حسيب أو من فهاتف ذكي وانرتنت كفيل بنرش أي معلومة واستقبال الرأي حوهلا 

با ، وفلسطني ا  وسلملختلفة ـتأثر بصورة كبرية أجياب  فإن قطاع االعالم بمجاالته ا ارقيب، لذ

يها بشقيه االعالم الرقمي يف أراض لعاميتم است -كغريها من الدول العربية واألجنبية-

هم االعالم الرقمي يف نرش القضية الفلسطينية للعامل عرب بث احلقيقة اإلجيايب والسلبي، فيس

والصورة الواقعية ملا يعيشه املواطن الفلسطيني املرابط يف ارضه وما يامرس ضده من 

االحتالل  ممارساتب واعتقال وقتل وترشيد وهدم بيته وغريها من انتهاكات من رض

االرسائييل، ومن جهة أخرى يقوم االعالم الرقمي بنرش خطاب الكراهية والفتن بني أفراد 

املجتمع املنقسمني او املوالني لألحزاب السياسية الفلسطينية فكل فريق يدعم اعالم رقمي 

الم الرقمي يف فلسطني لنرش األخبار الكاذبة اإلع لعاميتم استو، هخاص به ويمول

 واالشاعات التي متس النسيج الوطني والثقايف واألخالقي والسلوكي الفلسطيني.

األمر الذي حاولت فيه احلكومة الفلسطينية التصدي له بإصدار قوانني ولوائح سعيا  لضبط 

أمن وحقوق مواطنها يف ظل  املامرسة املهنية بتلك البيئة االعالمية اجلديدة واملحافظة عىل

رض والبرش والشجر، بتحديد حدود املامرسة لألاحتالل ارسائييل يامرس انتهاكاته كافة

 والعقوبات املالئمة.

 مشكلة البحث: 

أصبح االعالم الرقمي األكثر انتشارا  ورواجا  للخدمات االعالمية ونرش األخبار 

إال واملعلومات بأرسع الطرق وأقلها تكلفة  وأكثرها سهولة وجاذبية للتغطية اإلخبارية، 

                                                 

طالبة دراسات عليا، دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة قرطاج/ تونس، موظفة إدارية يف جامعة فلسطني التقنية )1(

 خضوري/ فلسطني.
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ضعف القوانني والترشيعات املنظمة له، عىل ؛لذا القطاع يعاين من  الفوىض والعشوائيةن  أ

إلعالم الرقمي بقوانني اإلعالم التقليدية إال أن القيود التي تفرضها بعض الرغم من تقنني ا

الدول ومن ضمنها فلسطني ال زالت تشكل حائال  حلرية التعبري سواء بمالحقة الصحفيني 

أو حلجب املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي أو تلك االنتهاكات التي يامرسها 

طمس اهلوية  ىلإاملحتوى الرقمي لإلعالم الفلسطيني الذي يسعى االحتالل اإلرسائييل ضد 

 رض.األللرواية االرسائيلية بأحقيتهم ب الوطنية الفلسطينية وترويج

جاءت هذه الورقة لتوضيح احلالة الفلسطينية يف ظل غياب القوانني اخلاصة بتنظيم  الذ

ى، وبيان أثرها عىل اهلوية االعالم الرقمي من جهة واالنتهاكات االرسائيلية من جهة أخر

 الوطنية الفلسطينية.

 أسئلة البحث:

واحد : كيف يؤثر غياب القوانني املنظمة لإلعالم الرقمي  ينطلق البحث من سؤال رئيس

 عىل اهلوية الوطنية الفلسطينية ؟

 : فهي اما األسئلة الفرعية

 ما مفهوم ومصطلح االعالم الرقمي؟ 

 هلوية الوطنية الفلسطينية؟ما مفهوم اهلوية ؟ وما مفهوم ا 

 ما العالقة ما بني اإلعالم الرقمي واهلوية الوطنية الفلسطينية؟ 

 ما البيئة القانونية والترشيعية املنظمة لإلعالم الرقمي يف فلسطني؟ 

ع الفلسطيني جتاوز صعوبات تنظيم اإلعالم اآلليات التي يمكن من ما  ها للمرش 

 ية الوطنية الفلسطينية؟الرقمي وتأطريه يف سبيل تعزيز اهلو

 أهداف البحث: 

 ية:تيسعى البحث إىل حتقيق األهداف اآل

حماولة اإلملام بمجمل الترشيعات اإلعالمية والقوانني والنصوص املنظمة لإلعالم  

سيام يف ظل التغريات الرقمي يف فلسطني بصفة خاصة، والبصفة عامة، واإلعالم 

 االعالم الرقمي دورا  كبريا .  ؤديالعربية والتي يوالتحوالت التي تشهدها املنطقة 

التعرف إىل أي مدى متكنت الترشيعات الفلسطينية يف تنظيم وضبط العملية  

 االعالمية الرقمية، وما إذا كان ذلك يمس باحلرية االعالمية أم ال.

 بيان أثر غياب القوانني املنظمة لإلعالم الرقمي عىل اهلوية الوطنية الفلسطينية. 

 أمهية البحث:
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 تنبع أمهية البحث من كونه :

تعلق بجانب مهم ورئيس يف العملية االعالمية بصفة عامة وهو جانب الترشيع املتعلق ي 

باإلعالم االلكرتوين الذي أصبح ضمن أجندة اإلصالحات السياسية والقانونية 

التحوالت التي سيام يف فلسطني، يف ظل كثري من الدول العربية والالواإلعالمية يف 

جيا ويشهدها العامل حمليا وإقليميا  ودوليا  من جهة، ويف ظل التطور الكبري لتكنول

اإلعالم واالتصال من جهة اخرى، الذي فتح الباب عىل مرصاعيه أمام اتساع رقعة 

احلريات اإلعالمية عرب االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي واملواقع االخبارية 

قات االلكرتونية املتعددة لإلعالم، واستقطاب عدد متزايد من مجهور وغريها من التطبي

حر وغري حمدود للمعلومات واألفكار واآلراء واألخبار والثقافة متجاوز احلدود 

 اجلغرافية أو التنظيمية والقانونية، ويف تطور مستمر يف كل حلظة.

اسة اجلوانب يفتح البحث الباب أمام الباحثني وصانعي القرار واملرشعني لدر 

الترشيعية املتعلقة باإلعالم الرقمي واستخالص نتائج جديدة قادرة عىل مواجهة 

 التحديات والتجاوزات األخالقية التي باتت هتدد املجتمع والدولة .

يف أن تكون قاعدة ينطلق منها الباحثون اآلخرون للوصول إىل  ةتساعد هذه الدراس 

لدراسات التي أجريت عىل هذا املوضوع يف حقائق ومعلومات جديدة، يف ظل ندرة ا

 فلسطني، وتزويد املكتبات العربية بجهد بسيط ومتواضع.

 منهج البحث: 

الباحثة يف بحثها حول غياب القوانني املنظمة لإلعالم الرقمي وأثره عىل اهلوية  استعملت

الوطنية الفلسطينية املنهج الوصفي التحلييل لبيان مفهوم االعالم الرقمي واهلوية الوطنية 

 ها االعالم الرقمي الفلسطيني.بيئة القانونية التي ينظم منالفلسطينية ووصف ال

 عالم الرقمي، اهلوية الوطنية الفلسطينية، االطار القانويناإلالكلامت املفتاحية: 
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Absence of laws regulating digital media 

and its impact on Palestinian national identity 

Diana Karsou 

Abstract: 

The research aims to highlight the legal status of digital media and its 

reflection on the Palestinian national identity. The research addresses the 

legislative and legal framework for information in general and digital 

media in particular in the Palestinian situation, given the rapid and 

continuous development of information technology. 

The study found the absence of laws regulating Palestinian digital media, 

although the Palestinian National Authority passed a law on cybercrime in 

2018 and amended it in 2021 to become a resolution of the Law on 

Cybercrime, Telecommunications, and Information Technology Crimes 

like other Arab countries' rights ", which brings with it some global positive 

points guaranteeing freedom of opinion, expression, and publication, 

protecting the privacy, protecting children and adolescents with 

disabilities, combating the issues of terrorism, money laundering and 

protecting intellectual property, On the other hand, I accept the policy of 

blocking websites within 24 hours. Otherwise, under 2003 amended 

Organic Law, Public Rights and Freedoms and the 1996 Publications and 

Publications Act and other decrees under the laws governing traditional 

information; It will contribute to the inability to preserve the Palestinian 

national identity under the value, ethical, national and cultural system that 

digital media seeks to promote globally and Palestine is not immune. 

The research stressed the need to find appropriate mechanisms to regulate 

Palestinian digital media despite its enormous technological development, 

on the one hand, and to address Israeli digital media that tries to obliterate 

Palestinian identity on the other. 

 

 

Keywords: Digital Media, Palestinian National Identity, The legal 

framework 

 



 
دور إلاعالم الرقمي في تطوير أداء الدبلوماسية الفلسطينية من وجهة نظر 

 النخب السياسية وإلاعالمية
ا(  ) الخارجية الفلسطينية أنموذج 

 
 كارتيني بنت  قمر الزماند. إهياب أمحد رؤوف عوايسد. حممد عبد اللطيف أبو سفاقةم.م.

 

 مقدمة:

أسهم ظهور اإلنرتنت وتطوره الرسيع يف القرن احلادي والعرشين يف ظهور العديد من 

التطبيقات املختلفة التي تتيح لألفراد التواصل واالتصال مع بعضهم البعض بصورة رسيعة 

العامل بأرسه قرية وآمنة، والتفاعل مع األحداث والتطورات يف شتى بقاع األرض، فاصبح 

متكن األفراد واجلامعات واملنظامت من إنتاج املحتوى، ومشاركة األحداث آنية وصغرية،

 . مواقع التواصل االجتامعي، وهو ما يقصد به باإلعالم الرقميباحلدوث يف الشارع 

ا وتنتقل الدبلوماسية يف الوقت احلايل من الدبلوماسية التقليدية بأدواهتا ووسائلها إىل م

يعرف بالدبلوماسية احلديثة) الدبلوماسية الرقمية(، والتي تقوم بصورة أساسية عىل 

م هاإلعالم الرقمي، وقد أشاد العديد من النخبة السياسيني عىل مستوى العامل بالدور امل

 -أشاد السفري الربيطاين يف لبنان توم فليترشوالذي يقدمه اإلعالم القائم عىل التكنولوجيا، 

لدوره يف توظيف املواقع االجتامعية يف خدمة  ؛لق عليه دبلومايس تويرتوالذي أط

 ؛يف العمل الدبلومايسأصبح مهام   ؛ألن ه مواقع التواصل االجتامعي لعاماستب-الدبلوماسية

 (    2014يف عملية مجع البيانات وحتليلها والتأثري يف األزمات. ) حممود ,  لدوره

مثل يف دور اإلعالم الرقمي يف تطوير أداء الدبلوماسية ومن هنا ظهر موضوع البحث واملت

 للخارجية الفلسطينية من وجهة نظر النخب السياسية واإلعالمية. 

 مشكلة البحث:

تسعى وزارة اخلارجية الفلسطينية إىل بناء العالقات الدولية، هلدف جوهري وهو إهناء 

ا، وعىل الرغم ذ أكثر من سبعني عام  االحتالل اإلرسائييل، وحتقيق حلم الدولة الفلسطينية من

بعض الدراسات ضعف أداء الدور الدبلومايس الرقمي للخارجية  ذكرتمن ذلك فقد 

الفلسطينية مقارنه بالعمل الدبلومايس اإلرسائييل، والذي حيتل مكانة متقدمة بني دول 

وما يكتسبه من م الذي يقوم به اإلعالم الرقمي يف حقل اإلعالم، ها للدور املالعامل، ونظر  

إىل التعرف عىل الدور عاميزات وأمهها توظيف أدوات العرص يف إنجاز املهام، األمر الذي د

 الذي يقوم به اإلعالم الرقمي  فيتطوير أداء الدبلوماسية الفلسطينية .



 

  2032 دور اإلعالم الرقمي يف تطوير أداء الدبلوماسية الفلسطينية من وجهة نظر النخب السياسية واإلعالمية

 

103 

 

 أسئلة البحث:

  -:أيتجمموعة من األسئلة واملتمثلة فيام ي نالدراسة احلالية عىل اإلجابة عبسيقوم الباحث 

ما دور األعالم الرقمي يف تطوير أداء الدبلوماسية للخارجية الفلسطينية من وجهة نظر  -1

 النخب السياسية واإلعالمية؟ 

ما العقبات التي تواجه األعالم الرقمي من أداء دوره يف تطوير دبلوماسية اخلارجية  -2

 الفلسطينية من وجهة نظر النخب السياسية واإلعالمية؟ 

طرق تفعيل األعالم الرقمي لتطوير الدبلوماسية للخارجية الفلسطينية من وجهة ما  -3

 نظر النخب السياسية واإلعالمية؟ 

 

 أهداف البحث:

  -:أيتتكمن أمهية الدراسة احلالية فيام ي

 تشخيص دور األعالم الرقمي يف تطوير أداء الدبلوماسية لوزارة اخلارجية الفلسطينية. -1

تسليط الضوء عىل أهم التحديات والعراقيل التي تواجه اإلعالم الرقمي من أداء دوره  -2

 يف التطوير الدبلومايس للخارجية الفلسطينية.   

الوصول إىل طرق لتفعيل دور اإلعالم الرقمي للقيام بدوره يف التطوير الدبلومايس  -3

 الفلسطيني.  

 أمهية البحث:

 ىل قسمني:عيمكن تقسيم أمهية الدراسة احلالية 

 األمهية النظرية  -أوال:

يعد موضوع اإلعالم الرقمي وما يقوم عليه من توظيف أدوات العرص احلديث من  -

لدوره الفاعل يف تطوير عمل املؤسسات  ؛مةهاضيع املتكنولوجيا وتقنيات من املو

 الدبلوماسية.

اإلعالم الرقمي يف تطوير العمل الدبلومايس لوزارة  ندرة األبحاث التي تناولت دور -

 رجية الفلسطينية عىل وجه اخلصوص.اخلارجية بصورة عامة، وللخا

  -ثانيا: األمهية التطبيقية:

طرح دراسة علمية تساعد العاملني يف السلك الدبلومايس يف وزارة اخلارجية الفلسطينية  - 

 ه. ئلتطوير أدا ؛لتوظيف اإلعالم الرقمي
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تصورات النخب اإلعالمية والدبلوماسية يف أهم التحديات التي تواجه  عنالكشف  -

هم أداء دوره يف حتسني أداء الدبلوماسية يف وزارة اخلارجية الفلسطينية وعالم الرقمي ألاإل

 تغلب عىل تلك التحديات. لاحللول املقرتحة ل

 منهج البحث:

  -:يةاآلتستقوم الدراسة احلالية عىل مناهج البحث 

مته يف ءملال ؛املنهج الوصفي املسحي لعامسيقوم الباحث باست -املنهج املسحي : -1

 الوصول إىل املعلومات والبيانات حول ظاهرة أو جمموعة من الظواهر. 

سيقوم الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحلييل وذلك هبدف  -املنهج التحلييل: -2

 إىل أسباب الظاهرة والعوامل املتحكمة هبا.وصف الظاهرة بصورة دقيقة والوصول 

 

 . اإلعالمية-السياسية -النخب  -الدبلوماسية  -اإلعالم الرقمي الكلامت امل فتاحية: 
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The Role of Digital Media in Developing the Performance of 

Palestinian Diplomacy from the Point of View of Political and Media 

Elites 

 
MOHAMMAD A.F. ABUSAFAQA DR. IHAB AHMED 

RA'UF  
DR.KARTINI BINTI 

KAMARUZZAMAN 

 

Abstract 
The study is based on crystallizing the importance of digital media in 

developing the diplomatic work of the Palestinian Foreign Ministry from 

the point of view of the media and political elites. Digital media is the most 

important media tool at present. Diplomacy also plays an important role in 

consolidating relations between countries. Media and politics in the role of 

digital media in developing the performance of the Palestinian Foreign 

Ministry to carry out its diplomatic role, the challenges it faces, and ways 

of solutions. 

The emergence of the internet and its rapid development in the twenty-first 

century contributed to the emergence of many different applications that 

allow individuals to communicate and communicate with each other 

quickly and securely, and to interact with events and developments in 

various parts of the earth so that the whole world became a small village, 

and individuals were also able to take pictures and videos from Sharing 

events that are happening in the street through social networking sites or 

video, this is what is meant by digital media. 

Diplomacy is currently moving from traditional diplomacy with its tools 

and means to what is known as modern diplomacy, which is mainly based 

on digital media. Many political elites around the world have praised the 

important role played by technology-based media. The British Ambassador 
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to Lebanon, Tom Fletcher, praised, which was called Twitter Diplomat for 

its role in employing social sites in the service of diplomacy. The use of 

social networking sites has become important in diplomatic work, due to 

its role in the process of data collection and analysis and influencing crises 

(Mahmoud, 2014). Hence, the topic of research emerged, which is the role 

of digital media in the performance of diplomacy for the Palestinian 

Foreign Ministry from the point of view of media and political elites. 

Keywords: digital media, diplomacy, political and media elites. 

 

 

 

 

 
 



 

 علم النفسحمور 



 
 

 املناخ املدريس و عالقته بالصحة النفسية لدى عينة

 من أساتيذ التعليم املتوسط

   1بلمهدي فتيحةد.

 مقدمة:

حتريك ه من ادوار متفاوتة األمهية يف ؤديملا ي ؛األستاذ من أهم عنارص العملية التعليمية د  يع

التفاعل الصفي و حتفيز دافعية التالميذ ..  و يعتمد نجاح األستاذ يف تأدية أدواره عىل أحسن 

املناخ املدريس الذي يعرب عن اجلو العامالسائد يف املؤسسة  :ما يرام عىل عدة عوامل من بينها

من الرتبوية و ما ينسج خيوطه من تفاعل و تواصل بني خمتلف أطراف األرسة الرتبوية 

 أساتذة و تالميذ و طاقم إداري و تربوي.

 مشكلة البحث:

اء التواصل البن  جيابية والصحة ويعكس روح التعاون وإذا كان املناخ السائد يتسم باإل

..فأكيد سينعكس باإلجياب عىل دور األستاذ و يفسح له املجال لالبتداع يف جماله . أما إذا 

لوجود رصاعات بني العنارص  ؛لشعور بالراحةعدم اان اجلو السائد تسوده الضبابية وك

كيد سيؤثر مثل هذا املناخ السلبي عىل أداء األستاذ  بل بالتأالفاعلني يف املؤسسة الرتبوية ف

 .قد يصل األمر إىل املعاناة النفسية و حتى اجلسدية إذا ما جتاوزت األوضاع حد التحمل

 أسئلة البحث:

 املناخ املدريس بالصحة النفسية ؟ هل هناك عالقة تربط 

 ما درجة الصحة النفسية لدى أفراد العينة ؟ 

 أهداف البحث:

عالقتها باملناخ املدريس لدى عينة من  ايل إىل معرفة الصحة النفسية  وهيدف البحث احل

 هيدف إىل معرفة مستوى الصحة النفسية لدهيم . والتعليم املتوسط.  ذيأسات

 أمهية البحث:

أمهية البحث يف تسليطه الضوء  عىل واقع املناخ املدريس و ما قد يعكسه من معاناة تتمثل 

 .  ذيعند احد أهم عنارص العملية التعليمية و هم األسات

                                                 
متحصلة عل شهادة الدكتوراه  يف علم النفس ختصص إرشاد و صحة نفسية . أستاذة حمارضة يف املدرسة العليا لألساتذة  1

 ة.تعليمية . شاركت يف العديد من امللتقيات الوطنية و الدولي –تكوين  –ببوزريعة ) كلية الرتبية( و عضوة يف خمرب  تعليم 
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 منهج البحث:

 نظرا لطبيعة البحث ؛تم االعتامد عىل املنهج الوصفي

 م املتوسطالتعلي ذيأسات –املناخ املدريس  –الكلامت املفتاحية: الصحة النفسية 

 

The school Climate and Its Relationship to Mental Health 

Among a Sample of Middle School Teachers 

Belmehdi Fatiha1 

 

Abstract 

The teacher is considered one of the most important elements of the 

educational process due to the varying roles he plays in stimulating 

classroom interaction and motivation of students .. The success of the 

teacher in performing his roles depends on several factors, including the 

school climate, which reflects the general atmosphere prevailing in the 

educational institution and the interaction and communication between the 

various parties of the educational family, including teachers, students, 

administrative and educational staff. If the prevailing climate is 

characterized by positive and healthy and reflects the spirit of cooperation 

and constructive communication ..It will certainly reflect positively on the 

role of the professor and allow him to innovate in his field . However, if 

the prevailing atmosphere is foggy and uncomfortable as a result of 

conflicts between the actors in the educational institution and uncertainty, 

such a negative atmosphere will certainly affect the performance of the 

professor, and even psychological and even physical suffering may occur 

if the situation exceeds the limit of endurance . The current research aims 

to find out the degree of mental health and its relationship to the school 

climate in a sample of middle school teachers .  

Keywords:mental health - school climate - middle school teachers 

  

 

                                                 
1Associate professor in  psychological counseling and mental health ,Higher School of teachers 

Department of Arabic Algeria 



 
 

 اتجاهات طلبة مرحلة ما بعد التعليم ألاساس ي 
مان نحو اللغة إلانجليزية.  بسلطنة ع 

 

   1رشيف عبدالرمحن السعوديد.

 مقدمة:

ا يف تعل م الطلبة، وحتصيلهم األكاديمي؛ إذ تعد االجتاهات أحد كبي   ااالجتاهات دور   ؤديت

مضامني اجلانب الوجداين للتعليم، والتي ال تقل أمهية عن اجلانبني املعريف، واملهاري؛ 

ل تعل مه،  تعلم يعيق االجتاه السلبي  يف حنيفاالجتاه اإلجيايب نحـو موضوع معني يسه 

ف عىل اجتاهات الطلواملوضوع.  بة نحو اللغة اإلنجليزية يؤثر يف سلوكهم أثناء التعر 

 تعليمهم، مما يسهم بشكل كبي يف حتسني تعل م الطلبة هلا.

 مشكلة البحث:

ل مادة اللغة اإلنجليزية عقبة صعبة التجاوز لدى العديد من الطالب،   من رغمعىل التشك 

، وطرح هاوتطوير اإلجراءات الكثية التي تقوم هبا وزارة الرتبية والتعليم يف تعديل املناهج

إال أن مشكلة تدين التحصيل الدرايس يف مادة اللغة اإلنجليزية التزال  ،وثائق تقويم جديدة

عالقة وطيدة بني درجة اجتاه الطالب نحو اللغة اإلنجليزية ومستوى اجتياز  وتوجدقائمة. 

الطالب للمقرر، فكلام كانت درجة االجتاه أعىل كلام حقق الطالب مستوى أعىل يف مقرر 

كلة مماثلة إذا كانت البيئة الع امنية تواجه مش فيامال  سؤااللغة اإلنجليزية. وهذا بدوره يطرح 

عىل مستوى  هموإمكانية تأثي مدى اجتاه نحو اللغة اإلنجليزية، ةبالطليف درجة اجتاهات 

لكشف عن  اىلإتسعى الدراسة  ااجتياز مقرر اللغة اإلنجليزية، وحتقيق أهداف املقرر. لذ

اجتاهات الطلبة نحو اللغة اإلنجليزية لدى طلبة مرحلة ما بعد التعليم األسايس بسلطنة 

امن نحو اللغة اإلنجليزية.  ع 

 أسئلة البحث:

امن نحو اللغة  .1 ما اجتاهات طلبة مرحلة التعليم ما بعد التعليم األسايس بسلطنة ع 

 اإلنجليزية؟

                                                 
امن.  1  دكتوراه القياس والتقويم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم علم النفس، جامعة الرشقية، سلطنة ع 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة نحو اللغة اإلنجليزية  .2

مستوى تعليم الوالدين، وحضور واملسار الدرايس، وتعزى ملتغيات: اجلنس، 

 اللغة اإلنجليزية؟دورات تدريبية يف 

 أهداف البحث:

  امن الكشف عن اجتاهات طلبة مرحلة التعليم ما بعد التعليم األسايس بسلطنة ع 

 نحو اللغة اإلنجليزية؟

 الفروق يف اجتاهات الطلبة نحو اللغة اإلنجليزية تعزى ملتغيات: اجلنس،  تقيص

تدريبية يف اللغة مستوى تعليم الوالدين، وحضور دورات واملسار الدرايس، و

 اإلنجليزية؟

 أمهية البحث:

ستوفر نتائج البحث معلومات متكن الباحثني واملطورين من حتسني اجتاهات الطلبة نحو 

رفع ل؛ ا  عىل تعل م الطالب واختاذ القرارات املناسبة فنيا  اللغة اإلنجليزية، مما ينعكس اجياب  

تقرتح الدراسة إجراءات من  يمكن أن  أن ه فضال  عن مستوياهتم يف مادة اللغة اإلنجليزية. 

 شأهنا حتسني اجتاهات الطلبة نحو اللغة اإلنجليزية.

 منهج البحث:

املنهج الوصفي، لوصف اجتاهات الطلبة نحو اللغة اإلنجليزية كام هي يف  عاملسيتم است

 الواقع.

 عليم األسايس. : االجتاهات، اللغة اإلنجليزية، طلبة مرحلة ما بعد التالكلامت املفتاحية
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Attitudes of Post-Basic Education Students in the Sultanate of Oman 

towards the English language. 

 

Sharif Abdelrahman Alsoudi1 

 

Abstract: 

The English language is a difficult obstacle for many students to overcome, 

despite the many measures taken by the Ministry of Education in amending 

and developing curricula, and introducing new evaluation documents, the 

problem of low academic achievement in the subject of the English 

language still exists. There is a strong relationship between the degree of 

the student's attitude towards the English language and the level of the 

student's passing of the course. The higher the degree of attitude, the higher 

the student will achieve in the English language course. This, in turn, raises 

a question about whether the Omani environment faces a similar problem 

in the degree of student's attitudes towards the English language, and the 

possibility of the students' attitudes affecting the level of passing the 

English language and achieving the course objectives. Therefore, the study 

seeks to reveal students' attitudes towards the English language among 

post-basic education students in the Sultanate of Oman towards the English 

language. 

Keywords: Attitudes, English language, post-basic education 

                                                 
1 PhD in Measurement and Evaluation, College of Arts and Humanities, Department of 

Psychology, A’Sharqiyah University, Sultanate of Oman. 



 
 

 مستوى الاكتئاب لدى عينة من
 مرض ى السرطان 

 

 3د. هدى بنت نارص البوسعيدي2د. حممد بن نارص الصوايف1د. جوخة حممد الصوافية

 

 مقدمة:

 عىل خطورته تنحرص وال عرصنا، يف البرش حياة عىل داتاملهد   أكرب أحد الرسطان يعد  

 سبب ثاين فالرسطان العامل، حول به املصابني معدالت لزيادة ولكن منه الشفاء صعوبة

 إليه وتعزى شخص، مليون 8.8 أرواح 2015 عام يف حصد وقد العامل، يف للوفاة رئيس

 الصحة منظمة تقرير حسبب العامل مستوى عىل وفيات 6 أصل من تقريبا واحدة وفاة

 التحك م يمكن ال بشكل وانتشارها اخلاليا نمو " بأنه الرسطان مرض تعرف والتي العاملية،

 املتنامية اخلاليا تغزو ما وغالبا   تقريبا ، اجلسم أعضاء كل إصابة املرض هذا وبإمكان فيه،

 املوضع عن بعيدة أخرى مواضع يف تظهر نقائل يف تتسب ب أن ويمكنها هبا حتيط التي الن سج

 (.                            2020 العاملية، الصحة منظمة) "املصاب

 اهتامم جلبت والتي االنسان، عىل خطورة املزمنة األمراض أكثر من الرسطان مرض ويعد

 الرسطانية باألورام املصابني فاملرىض النفس، علم ميدان يف والباحثني املختصني من العديد

 ذكر فقد األحيان، بعض يف اقتصادية وحتى واجتامعية ونفسية جسدية ضغوط من يعانون

 األمراض مرىض بني انتشارا النفسية األمراض أكثر من أن االكتئاب موسوعة يف أندريوس

 املميتة األمراض من أنهعىل  إليه ينظر ألنه االكتئاب؛ هو الرسطان :مثل اخلطرية

 (.2007برشى،)

 الدراسة مشكلة

 باملديرية املعدية غري األمراض بدائرة للرسطان الوطني بالسجل ممثلة الصحة وزارة نرشت

امن سلطنة يف للرسطان إحصائية أحدث األولية الصحية للرعاية العامة  ، إذ 2019 لعام ع 

 يشمل 2,307 العدد هذا أن بالذكر اجلديرو. حالة 2,307 املشخصة احلاالت إمجايل بلغ

                                                 
 .أستاذ مساعد، جامعة الرشقية ( (1

 .وزارة الرتبية والتعليم -معلم )2(

 .وزارة الرتبية والتعليم-رئيس قسم الرتبية اخلاصة((3
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 كانت حني يف ،2,089 بالرسطان املصابني العامنيني عدد كان وقد العامنيني، وغري العامنيني

 مسبب ثالث  الرسطانية األمراض وتأيت. رسطان حالة 200 العامنيني غري بني حاالت عدد

 الدوري اجلهاز وأمراض ثانيا التنفيس اجلهاز أمراض بعد من املستشفيات داخل للوفيات

 .(CANCER INCIDENCE IN OMAN,2019) أوال

 مرىض يرافق ملا ؛للمرىض النفسية باحلالة االهتامم بالسلطنة الرسطان عالج مراكز تويل إذ

 األوربية للجمعية دراسته يف ( Tril M D,2012) أثبته ما وهذا اكتئاب، حاالت من الرسطان

 (.2007برشى،%( )58) بنسبة الرسطان مرىض بني ينترش االكتئاب أن األورام لطب

 :أسئلة الدراسة 

 :سؤالني ومهايطرح البحث 

( ما مستوى االكتئاب لدى عينة من مرىض الرسطان يف املركز الوطني لألورام باملستشفى 1

 السلطاين يف سلطنة عامن؟

( هل يوجد عالقة ذات داللة احصائية ملستوى االكتئاب تبعا للمتغريات )العمر، 2

 املستوى التعليمي(؟و

 أهداف البحث:

( سنة يف املركز 60-20من مرىض الرسطان البالغني )قياس مستوى االكتئاب لدى عينة (1

 .الوطني لألورام باملستشفى السلطاين

 املستوى التعليمي(.وحتديد العالقة  ملستوى االكتئاب تبعا للمتغريات )العمر، (2

 أمهية البحث:

 :أيتام يبتكتسب الدراسة أمهيتها  -

مرىض الرسطان يف سلطنة ( تقدم الدراسة معلومات ونسب عن مستوى االكتئاب لدى 1

ن يف جمال العناية والرعاية الطبية والنفسية ملرىض الرسطان يف وعامن، ليستفيد منها العامل

 السلطنة.  

( حتلل الدراسة العوامل التي تؤثر عىل نسبة االكتئاب لدى مرىض الرسطان، مما يساعد 2

االكتئاب التي يمرون حالة  املعاجلني واملرشدين النفسيني عىل مساعدة املرىض للتقليل من

 الكتئاب.لالعوامل املسببة بالتحكم بهبا 

( تنبع أمهية الدراسة من كوهنا تتناول رشحية مهمة وهي مرىض الرسطان والتي جيب 3

العناية هبا ودراسة كل املؤثرات التي تعمل عىل حتسني احلالة النفسية هلا، فقد أثبتت 

 الرسطان.الدراسات دورها املهم يف شفاء مريض 
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لوضع  ؛هم الدراسة يف لفت نظر الباحثني والعاملني يف املجال النفيس يف السلطنة( تس4

 برامج وقائية وعالجية ملرىض الرسطان تسهم يف حتقيق التوافق النفيس واالجتامعي لدهيم.

 
 منهج البحث:

 هداف الدراسة. ملناسبته أل ؛يعتمد البحث عىل املنهج الوصفي

 
 مرىض الرسطان، عينة، عامن.، االكتئاب: املفتاحيةالكلامت 

\ 

The level of Depression Among 

 cancer patients 

 
Dr. Huda Nasser AL-Busaidi Dr. Mohammed Nasser AL-Sawafi Dr. Jokha AL-Sawafi 

 

Abstract: 

The study aims to identify the level of depression in a sample of adult 

cancer patients (20-60) years old at the National Cancer Center of the Royal 

Hospital in the Sultanate of Oman, as well as to predict the level of 

depression in a sample of cancer patients according to the variables: (type 

of cancer, duration of injury, type of treatment). The researchers used the 

descriptive approach, where the Beck depression scale was applied to the 

study sample, which consisted of (153) adult cancer patients (20-60) years 

who were receiving treatment at the National Cancer Center at the Royal 

Hospital. The study showed that depression came to a (moderate) degree 

in cancer patients, and it is not possible to predict the level of depression in 

cancer patients depending on (the type of cancer - the type of treatment - 

the duration of the disease.) 

 At the end of the research, the researchers recommended paying attention 

to psychological support for cancer patients by providing a staff specialized 

in psychological aspects to help patients during the treatment period. 

 

Keywords: depression, cancer patients 

 



 

 حمور علم النفس



 

 لعربيةحمور اللغة ا



 
 سيامئية املكان بعدا  اجتامعيا يف شعر

 النارص غريب اهلل 

 

 1د. إيامن الطريفي عبد الرمحن

 مقدمة:

الشاعر النارص الشيخ قريب اهلل شاعر من رواد الشعر يف السودان، ينحو يف شعره، منحى 

السهل املمتنع، الذي جيفو أوابد الكلم وتوافر اللغة، ونشاز النغم، ويتعشق البساطة التي 

. عارص تروق، واألناقة التي تعجب. وهو شاعر له مواقف إنسانية واجتامعية ووطنية

احلركة الوطنية وهي تستوعب جل شعره، وقد أثرى احلياة السودانية وكان يف ذلك جمددا . 

 نجد يف شعره حالوة األسلوب وجودة الصور، وهلا رونق خاص تألفه النفس.

 مشكلة البحث:

مشكالت الشعر السوداين اقتصار النقاد يف أغلبيتهم عىل شعراء بعينهم، وإمهال أو  نم

جتاهل عدد مهم من الشعراء، مل يتم تسليط الضوء عىل إنتاجهم بصورة مناسبة مع أمهية 

إبداعاهتم. ومن بني هؤالء الشعراء الذين تقل الكتابات النقدية عنهم الشاعر املبدع النارص 

 . قريب اهلل

 أسئلة البحث:

 ؟هل ابداعات ما قبل االستقالل يف السودان ينقصها النقد اهلادف -1

 ؟هل اقترص النقد عىل شعراء بعينهم وأمهل وجتاهل عدد من الشعراء-2

 مصاف املبدعني الذين تغافل النقد عنهم يف السودان؟ هل الشاعر نارص قريب اهلل يف-3

 أهداف البحث:

عرب النقد اهلادف عىل شعراء مرحلة ما قبل االستقالل الذين  ـ املسامهة يف تسليط الضوء

 نالوا حظا  أقل من النقد ومنهم النارص غريب اهلل.

ـ الكشف عن كنوز وإبداعات الشاعر النارص قريب اهلل، مل جتد حظها من سرب أغوارها، 

 وتبيان أرسارها.

سودان استخدموا سيامئية املدن تبيان كيف أن الشعراء السودانيون يف فرتة ما قبل استقالل ال

ودعوهتم لشحذ اهلمم ودحر  مالسودانية التي عاشوا فيها فرتة من الزمان للتعبري عن وطنيته

 الظلم وبناء األوطان. 

                                                 
، دبلوم عايل 2010، ماجستري لغة عربية امتياز جامعة البحر األمحر 2012لغة عربية يف األدب والنقد جامعة اخلرطوم  دكتوراة 1

 2006، بكالوريوس الرتبية العام لغة عربية جغرافيا امتياز جامعة البحر األمحر 2009امتياز جامعة البحر األمحر 
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 أمهية البحث:

ب يف كنوز أحد أهم شعراء مرحلة ما قبل االستقالل يف تأيت أمهية هذا البحث    أنه ينق 

صنفة ضمن مراحل تطور األدب والنقد يف السودان. كام السودان، وهي مرحلة مهمة، وم

أنه يتناول شاعرا ، برغم أمهية ما قدمه من إبداعات شعرية فإن النقد الذي طرق موضوعات 

شعره حمدود للغاية. ومن هنا نجد أن البحث يكتسب أمهيته من دوره يف االنتقال من حالة 

 هذا الشاعر وإبداعاته. الرتكيز عىل شعراء بعينهم، إىل حالة أرحب تشمل

 منهج البحث:

 اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التارخيي التحلييل. 

 .سيامئية -نقد -اربعات -رشاد -تويتالكلامت املفتاحية: 

 

Dimension in the Poetry of  

Al-Nasser Gharib Allah 

 

Dr. Eman Al-Tarifi Abdul Rahman Mohamed1 

 

Abstract: 

The study aimed to shed light on one of the poets of the pre-independence 

period. And clarify that the Sudanese poets in the period before the 

independence of Sudan used their poems to glorify the Sudanese cities in 

which they lived and expressed their patriotism and encouraged them to 

defeat injustice and build homelands. The study followed the descriptive, 

historical and analytical approach. From the results of the study, the poet 

Al-Nasser Qarib Allah wrote about the island of Tuti and Arba’at in eastern 

Sudan. He documents the areas he visited or spent time in that have a strong 

influence and a social dimension in their lives. Some of them are named 

after them, because of the impression they left on their souls. One of the 

recommendations of the study for critics at the present time is to turn to 

shed light on the literary works of poets and writers that did not find 

sufficient criticism during the last period. 

What impression they left on them. One of the recommendations of the 

study for critics at the present time is to turn to shed light on the literary 

works of poets and writers that did not find sufficient criticism during the 

                                                 
1 Associate professor, the department of Arabic language, College of Education, Red Sea 

University, Port Sudan, Sudan 
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last period. The application of critical terminology to poetry and Sudanese 

poets 

The period before and after independence abounded with the creativity of 

many poets and writers, and these creations lacked meaningful criticism 

and needed efforts by critics. 

Keywords: Totti, Rashad, Arbaat, Criticism, Semiotics. 
 



 
 هبرية حياته وشعرهالشاعر رشف الدين بن 

 

 1د هدى هادي عباس

 مقدمة: 

ة  ) ت ع ب ري  هـ ( يف عهد  562اش الشاعر رشف الدين ظفر بن حييى بن حممد بن ه 

ولكن نعرف انه ناب عن  والدته ةسن ، واملستنجد باهلل ومل نعرف اهلل مرألاخلليفتني املقتفي 

وسجن ثالث سنوات وخرج من السجن ميتا ودفن بجوار والده. كان  الوزارةوالده يف 

ة نار لذكائه ،. وهو حمب   اخلليفة  حومدحّل  به. وله شعر يف الغزل للفضل والت   "جذو 

 املستنجد

 مشكلة البحث:

 موزون وعملت الباحثة عىل مجع شعره ووزنه ريغوشعره متفرق يف املصادر       

 أسئلة البحث:

 هي:اهم االسئلة التي يثريها البحث 

 ـ هل تأثر الشاعر بمن قبله من الشعراء؟ 1

 ـ هل شعره يستحق الدراسة والبحث؟ 2

 ـ هل جدد يف الشعر عىل مسوى االلفاظ و املعاين وفضاء النص 3

 أهداف البحث:

 هدافاألمن  ةجمموععىل ما تقدم يف مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت  بناء         

  يف توضيح هدف الدراسة وهو: تسهمن أمكن والغايات التي ي

فكرة عن الشعر يف  يمثل اعطاء هن  ألاالهتامم بجمع شعر الشعراء املقلني ودراسته        

حياة الوزراء يف تلك احلقبة وذلك لكون الشعراء  ريصو  كام  ةلهجرلالقرن السادس 

 الوزراء من ضمن الشعراء املقلني

 البحث:أمهية 

عد الشعر ثروة ثقافية ويسهم يف اخلفاظ عىل امجل تعابري اللغة تكمن امهية البحث يف كونه ي

 العربية فضال عن انه كتب يف املدة التي اجته فيها الشعر اىل التكلف

 منهج البحث:

                                                 
 /ختصص االدب العبايس والنقد/العراق ـ بغداد /تدريسية يف اجلامعة املستنرصية/ كلية الرتبية االساسية 1
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ثم جتميع املعلومات حول الشاعر، والتعرف عىل أسباب قلة شعره   ـ املنهج الوصفي:1

  ضوء ذلك يضع الباحث نتائجه.وشهرته، ويف

ـ املنهج التحليّل :وهو مكمل للمنهج الوصفي حيث قمنا بتفكيك املعلومات ومراجهة  2

املصاد ر لدراسة اوجه الشبه واالختالف ونقدها واعادة تركيبها ، واالستنتاج العلمي 

 اآلراءلرتجيح 

 الذين سبقوهـ املنهج املقارن: وتم فيه مقارنة شعر الشاعر بالشعراء  3

ـ املنهج التارخيي: وذلك ان الشاعر كان والده وزيرا وعندما تويف والده ناب مكانه يف  4

الوزارة وسجن مرتني واخرج من السجن ميتا عسى ان متدنا املصادر التارخيية بمعلومات 

 ملعرفة اجلانب السيايس للخالفة 

 جل مجع شعر الشاعرأـ املنهج االستقرائي: من  5

: الشاعر ، العرص العبايس، القرن السادس اهلجري، حياة الشاعر ، شعر ت املفتاحيةالكلام

 الوزراء
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The poet Sharaf al-Din ibn Hubaira,  

his life and poetry 

 

DR.Huda Hadi Abbas  ALjaheami 

 

 

The poet Sharaf al-Din Zafar bin Yahya bin Muhammad bin 

Habirah (d. 562 AH) lived during the reign of the two caliphs 

Al-Muqtafi for a passed by Allah, and Al-Mustanjid Allah and 

we did not know the year of his birth, but we know that he was 

on behalf of his birth in the ministry and imprisoned for three 

years and came out of prison dead and was buried next to his 

father. He was a flame of fire for his intelligence, He is a 

lover" of virtue and his ornaments. And he has poetry in 

spinning and extending the Caliph Al-Mustanjid 

Based on the research problem and its questions, a set of goals 

and objectives were formed that can contribute to clarifying the 

objective of the study, which is:   

Interest in collecting and studying the poetry of the fried poets 

because it represents giving an idea of poetry in the sixth 

century to Hijra as it depicts the life of ministers in that era 

because the ministerial poets are among the few poets. The 

importance of the research lies in the fact that poetry is a 

cultural wealth and contributes to preserving the most beautiful 

expressions of the Arabic language, as well as that it was 

written in the period in which poetry tended to exaggeration.  

 

Keywords: The poet, the Abbasid era, the sixth century AH, 

the life of the poet, the poetry of the ministers 

 
 



 

 حمور علم االجتامع



 
 

 سيس أسهامات علامء االجتامع يف تإ

 النظرية السوسيولوجية املعارصة

  1دبيش فاتح د.

 مقدمة:

 سريورة نتاج هي بل وضحاها، عشية بني املعارصة السوسيولوجية النظرية تأسس مل

 عىل االجتامعيني للمفكرين األوىل املحاوالت من جتلياهتا تتمظهر بدأت تراكمية، معرفية

 يف ماركس بكارل مرورا ،« االجتامعي بالعقد» املوسوم كتابه يف وسور جاك جون غرار

 ملصطلح تأسيسه يف كونت أوغست  قدمه ما كذلك ،« الشيوعي البيان» :  ب املعنون كتابه

 ،«االجتامعية العلوم ومذاهب الوضعي االجتاه:» حول كتابه يف االجتامع علم ومفهوم

 نرشه عرب االجتامعي الفعل نظرية تأسيس يف ومرشوعه فيرب ماكس  من كل إىل وصوال

 لعلم أعطى الذي دوركايم وإميل. «الرأساملية وروح الربوتستانية األخالق» :لكتاب

 علم يف املنهج قواعد» ب املوسوم كتابه يف ومنهاجه وموضوعه روحه املعارص االجتامع

 «. االجتامع

 والتي املعارصة، السوسيولوجية ةللنظري املؤسسون واآلباء الرواد هم العلامء هؤالء كل 

 السوسيولوجي الفكر زعامء أرادها مثلام وحتليلها وتفكيكها ترشحيها عىل نعمل سوف

 العلمية املداخلة هذه سطور عرب عليه الضوء تسليط نحاول ما وهو. واملعارص احلديث

 .املتواضعة

 مشكلة البحث :        

حساسة، بحكم أن هذا احلقل املعريف معقدة و  يف علم االجتامع مشكلةتعد مسألة التنظري

حتى أنه استقل عن عده الفلسفي و مساره التارخيي، وزال غارقا يف با حديث النشأة فهو م

عىل يد إميل دوكايم الذي كان أول من تقلد منصب أستاذ  1912املعرفة الفلسفية عام 

مة أخذت مشاريع بلورة من ثفرنسا. وون بباريس ببكريس يف علم االجتامع بجامعة السور

تأسيسا وجية املعارصة كحقل معريف جديد ومستقل عن الفلسفة األم. والنظرية السوسيول

مسألة التنظري يف علم االجتامع عىل ذلك فسوف نعالج يف هذه الورقة البحثية املتواضعة 

 تأسيس النظرية السوسيولوجية املعارصة. و

 أسئلة البحث:

                                                 
 اجلزائر -جامعة قاملة -قسم علم االجتامع 1
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قدمها علامء االجتامع يف تأسيس النظرية  ما هي أهم االسهامات التي 

 السوسيولوجية املعارصة ؟

 علامء االجتامع؟ ونين االجتامعييلفرق بني املفكرما ا 

 املنهجية يف علم االجتامع؟هي أهم املقاربات النظرية وما  

 أهداف البحث:

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

 ذههسوف نحاول من خالل  -لغايات التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:وا

لنظرية علم االجتامع يف تأسيس ا مفكرياملداخلة أن نسلط الضوء عىل مسامهات أهم 

 نحاول حتقيقه.   الذيهو اهلدف األساس السوسيولوجية املعارصة: و

 أمهية البحث: 

اجتهاداهتم العلمية يف تأسيس النظرية السوسيولوجية وبراز ما قدمه علامء االجتامع إهو 

 إلخراج علم االجتامع من دائرة الفلسفة.

 منهج البحث:

 هو املنهج الوصفي الذي يعتمد عىل التحليل املنهجي لألفكار.  و

علم االجتامع، املفكرون االجتامعيون، النظرية السوسيولوجية  الكلامت املفتاحية:

  املنهجية.املعارصة، املقاربات 
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Contributions of Sociologists in the Establishment of Contemporary 

Sociological Theory 

 

Dr DEBBICHE FATEH  

 

Abstract  

Contemporary sociological theory was not established overnight, but 

rather is the product of a cumulative cognitive process, whose 

manifestations began to appear from the first attempts of social thinkers 

such as Jean-Jacques Rousseau in his book entitled “The Social 

Contract”, through Karl Marx in his book entitled: “The Communist 

Manifesto”. Likewise, what August Comte presented in establishing the 

term and concept of sociology in his book on: “The Positivist Approach 

and Doctrines of Social Sciences,” leading to Max Weber and his project 

to establish the theory of social action through his publication of the 

book: “Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism.” Emile Durkheim, 

who gave contemporary sociology its spirit, subject, and method in his 

book entitled “The Rules of Method in Sociology”. 

  All these scientists are the pioneers and founding fathers of 

contemporary sociological theory, which we will work on dissecting, 

dismantling and analyzing as the leaders of modern and contemporary 

sociological thought wanted. This is what we turn to shed light on 

through the lines of this modest scientific intervention. 

 

Keywords:   Sociology, social thinkers, contemporary sociological 

theory, methodological approaches. 

 



 
إلادماج املدرس ي لطفل التوحد بين القوانين التنظيمية و املمارسات التربوية 

 الواقعية 
 دراسة تطبيقية ببعض املدارس الجزائرية

 
 3د. روفية سعدي 2د. أسامء السعدي 1د.نورا قنيفة

 مقدمة:

 أطفال التوحد من الرشائح التي تستدعي رعاية إنسانية خاصة سواء من األرسة، أم من     

املعلمني، أم من الدولة ذاهتا؛ كوهنا فئة حساسة جيب التعامل معها و التكفل هبا بناء  عىل 

 تكوين علمي خاص وخربات ذات بعد أخالقي و إنساين يف املقام األول.

 مشكلة البحث:

ا إن مل نقل       عكس الواقع الرتبوي لفئة أطفال التوحد معاناة إنسانية وتربوية كبرية جد 

للرتبية املوجهة هلذه الفئة شاركت يف استبعادهم اجتامعي ا و تربوي ا وأسهمت يف إنعدام 

صعوبة نموهم نموا مناسب ا وقد يعود ذلك إىل ضعف تطبيق السياسات املنتهجة يف ختطيط 

وتصميم كل املتطلبات الرتبوية املوجهة هلذه الفئة من تكوين املعلمني، أو املدارس، أو 

 وسائل تعليمية ومعينات تربوية، ,,,الخمراكز خاصة، مناهج، 

ويف ظل الرغبة امللحة للنهوض هبذه الفئة وتبن ي وتطبيق مبادئ التنمية املستدامة من       

ا جديدة من جهة أخرى، فيتحقق ما جيب أن  جهة، وإعطاء الرتبية اخلاصة بعدا وروح 

ات واملامرسات الرتبوية يكون وما هو مسط ر له، تطرح إشكالية إعادة النظر يف السياس

 املوجهة هلذه الفئات اخلاصة.

 أسئلة البحث:

ما هي أهم الصعوبات التي يواجهها أطفال التوحد بخصوص إدماجهم املدريس  .1

 ؟

ماهي البدائل الرتبوية التي يمكن تقديمها لتوفري حقهم يف التمدرس الذي  .2

 كرسته قوانني الدولة؟

 

 

                                                 
 أستاذ مشارك ، قسم علم اإلجتامع ، جامعة الشارقة ، اإلمارات العربية املتحدة  1

 أستاذ حمارض، قسم علم اإلجتامع ، جامعة الشارقة ، اإلمارات العربية املتحدة 2

 املدرسة العليا لألساتذة ، قسنطينة ، اجلزائر 3
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 أهداف البحث:

احلالية إىل تسليط الضوء عىل أحد أشكال اإلعاقة يف التواصل وهو هتدف الدراسة       

طيف التوحد لدى األطفال بوصفه اضطراب نامئي يؤدي به إىل عجز يف التواصل 

والتفاعل سواء اللفظي أم غري اللفظي وعدم القدرة عىل تطوير العالقات مع نمطية 

ملعروفة. األمر الذي يؤدي وتكرار بعض السلوكات، وهو من أعقد اإلعاقات النفسية ا

غالبا إىل وجود صعوبات يف التعامل مع الطفل التوحدي والتي تعد  من أكرب اإلشكاالت 

التي تواجهها كل من األرسة بخاصة، واملدرسة  بعامة مع االنتشار الواسع لالضطراب يف 

اآلونة األخرية، وكذلك يف ظل التشخيص اخلاطئ لبعض احلاالت وقلة املراكز 

 تخصصة للتكفل باملرىض .امل

ح به يف         ألف حالة و يف  40:  2004تشري بعض األرقام يف اجلزائر أنه بلغ العدد املرص 

رت تقريبا بـ : 2016 ألف حالة حسب الديوان الوطني لإلحصائيات اجلزائري،  80ق د 

العقلية  واملالحظ واقعيا التصاعد املخيف يف األعداد، فقد رصح رئيس مصلحة األمراض

لألطفال واملراهقني باجلزائر العاصمة أنه يتم تسجيل حالة إصابة واحدة بالتوحد من بني 

 مولود جديد.  55

ويف املقابل تبني ترشيعي ا االهتامم الواضح هبذه الفئات اخلاصة يف الترشيعات التنظيمية      

 23الوطنية الصادر يف من القانون التوجيهي للرتبية  14للعملية الرتبوية فحسب املادة 

تسهر الدولة عىل متكني األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  "جاء ما ييل : 2008جانفي 

من التمتع بحقهم يف التعليم، يسهر قطاع الرتبية الوطنية بالتنسيق مع املؤسسات 

االستشفائي وغريها من اهلياكل املعنية عىل التكفل البيداغوجي األنسب وعىل اإلدماج 

 ..... "ريس للتالميذ املعوقني و ذوي األمراض املزمنةاملد

 و لعل أهم األهداف التي نسعى إىل حتقيقها :

 التعرف عىل طبيعة التكفل الرتبوي بأطفال التوحد يف اجلزائر .1

أراء أساتذة الطور اإلبتدائي حول إدماج هؤالء التالميذ يف املدارس العادية بني   .2

 استطالعيةالرفض و القبول من خالل دراسة 

إبراز التحديات و املعيقات اإلنسانية والرتبوية التي تواجه الطفل التوحدي يف  .3

 املجتمع اجلزائري

تقديم بدائل تربوية حديثة تسهم يف اإلدماج الرتبوي لفئة أطفال التوحد و توفري  .4

 احلامية القانونية هلم 
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 أمهية البحث:

ت املادة          ائري الذي تلزم الدولة بالتكفل التام بفئة ذوي من الدستور اجلز 72لقد نص 

أن الدولة تعمل عىل تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات  "االحتياجات اخلاصة عىل :

االحتياجات اخلاصة من احلقوق املعرتف هبا جلميع املواطنني، و إدماجهم يف احلياة 

االجتامعي، الرتبية املبكرة يف ، وتشمل هذه احلقوق الرعاية الصحية، الضامن "االجتامعية

مركز عرب الوطن،  255السنوات األوىل، التعليم عرب املراكز املتخصصة وعددها 

واإلدماج الدرايس يف الوسط العادي ومن ثم اإلدماج يف الشغل ، إال أن الواقع 

ذه اإلجتامعي عكس معاناة إنسانية و نقائص كبرية جدا إن مل نقل إنعدام للرتبية املوجهة هل

الفئة شاركت يف استبعادهم اجتامعيا و تربويا و سامهت يف صعوبة نموهم نموا مناسبا 

وقد يعود ذلك إىل ضعف تطبيق السياسات املنتهجة يف ختطيط وتصميم كل املتطلبات 

الرتبوية املوجهة هلذه الفئة من تكوين املعلمني، مدارس و مراكز خاصة، مناهج، وسائل 

 ية، ,,,الختعليمية ومعينات تربو

تكمن أمهية البحث يف الرغبة امللحة للنهوض هبذه الفئة وتبني وتطبيق مبادئ التنمية      

املستدامة من جهة وإعطاء الرتبية اخلاصة بعدا وروحا جديدة من جهة أخرى حتقق ما 

جيب أن يكون وما هو مسط ر له، تطرح إشكالية إعادة النظر يف السياسات و املامرسات 

 ية املوجهة هلذه الفئات اخلاصة.الرتبو

 منهج البحث:

سيتم اعتامد املنهج الوصفي فضال  عن املنهج اإلحصائي ، وتقنيات املالحظة واملقابلة     

 عىل أن الدراسة وصفية حتليلية

 : التوحد ، الطفل التوحدي ، املدرسة اجلزائرية ، اإلدماج املدريسالكلامت املفتاحية
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The School Integration of the Autistic Child between Regulatory 

Laws and Realistic Educational Practices 

 An Applied Study in some Algerian Schools 

 

D. NORA GUENIFA1 D.ASMA SADI2 D.ROFIA SAADI3 

 

 

 

Abstract 

Children with autism are among the segments that require special 

humanitarian care, whether by the family, teachers, or the state itself, as 

they are a sensitive group that must be dealt with and taken care of based 

on special scientific training and experiences with a moral and human 

dimension in the first place. 

The educational reality of autistic children reflects a very great human 

and educational suffering, if we do not say the lack of education directed 

to this group, which participated in their exclusion socially and 

educationally and contributed to the difficulty of their appropriate growth. 

From teacher training, private schools and centers, curricula, teaching 

aids and educational aids, etc 

And in light of the urgent desire to advance this group and adopt and 

apply the principles of sustainable development on the one hand and give 

special education a new dimension and spirit that achieves what should be 

and what is underlined for it, the problem of reconsidering the educational 

policies and practices directed to these special groups is raised. 

Keywords: Autism, the autistic child, the Algerian school, school 

integration 
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 حمور اجلغرافية



 
 

 ( 19 -املشكالت االجتامعية جلائحة كورونا ) كوفيد

 وتأثريها عىل الواقع املجتمعي ملحافظة البرصة يف العراق 

 

 1أ.م.د نادية نوري عيل

 مقدمة:

عر   ا كااااع لعااااا اجل رافياااة دور يف التلاعااات ماااع الظااااهرات امل اااتجدة التاااي تعااار   اااا  تي ت ظاهرات امل تجدة ال مع ال عت  ية دور يف التلا اا اجل راف كاع لع

لدو  املجتمااااع الاااادو   مع ا نا ونتائج ا ممثاااااة حجائحااااة كورونااااا ونتائج ااااا   02010201و و   02020202ال  ت  ال اااا ت    يفيفاملجت حة كورو اة حجائ ممث

ن الكارثيااة عااىل اجلاا ي الب ااي ومااا ذااببت  ماا  ناا  م   ذببت   ما  جل ي الب ي و عىل ا ية  عداد اال احات ر شاا م عاااي ا يف اعااداد اال اااحات ييالكارث اي ا يف ا ش م ع ر 

ية ا ا ة حاجلاوالوفيااات . يف  اات الدراذاااات التابيقيااة ا ا اااة حاجلا ذات التابيق يات . يف  ت الدرا عىل ئحااة ورورا اااا واثارهااا عاااىل والوف ها  حة ورورا ا واثار ئ

 املجتمع وم تقبت ذكان .املجتمع وم تقبت ذكان .

 مشكاة البحث:مشكاة البحث:

م  يف  ت تتمثاات مشااكاة البحااث حااالتعرك عااىل املشااكالت االجتامعيااة التااي ت اماا  يف  اات            تي ت ا ية ال شكالت االجتامع عىل امل حالتعرك  حث  شكاة الب ثت م تتم

 جائحة كورونا و تأثريها عىل الواقع املجتمعي ملحافظة البرصة .جائحة كورونا و تأثريها عىل الواقع املجتمعي ملحافظة البرصة .

 أذئاة البحث:

 ا ؟ ا ؟ رخي ا وحائي  رخي ا وحائي  أأ( وما ت( وما ت  1919  –ما جائحة كورونا ) كوفيدما جائحة كورونا ) كوفيد (1)

 ما املشكالت االجتامعية التي ت ام  يف  ت جائحة كورونا ؟ ما املشكالت االجتامعية التي ت ام  يف  ت جائحة كورونا ؟    (2)

 ؟ ؟ الواقع املجتمعي ملحافظة البرصةالواقع املجتمعي ملحافظة البرصة  هت   ه املشكالت االجتامعية تأثري عىلهت   ه املشكالت االجتامعية تأثري عىل   (3)

( واملشكالت االجتامعية التي كان  وال تزال  19 –ما م تقبت جائحة كورونا ) كوفيد (4)

 م كونة حعباب ه ه اجلائحة.

 أهداك البحث :

 ت   ح  أركاهنا أزمات ذياذيةت ارع  معاول ا دم إىل املجتمعات ونظام ا العاملي ل

تظ ر تأثريا ا حارضا  ، وم  ثا يئية قد ياا ا زمانيا  ومكانيا  واقتصادية واجتامعية وح

هيدك البحث إىل التعرك عىل حعض املشكالت االجتامعية التي ت ام  يف  ا.  ل وم تقبال  

توط  ا في ا واملالح ات املحياة هبا يف  ت حالة م  رغا عىل الونا ورورا ا ت جائحة كور

االضاراب والقاق التي تعيش يف  ا  املجتمعات وم  ا حمافظة البرصة ، وكأهنا يف حركة 

 أن  ال بيت األمثت لاحلاظ عىل احلياة .م  رغا عىل الضد احلجر والتباعد االجتامعي ، 
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 أمهية البحث:أمهية البحث:

حث يف تحاادد أمهيااة البحااث يف تت ية الب حدد أمه ااأأت ياة   يت اااول إحاادظ الظااواهر التااي أ ااا  حشااكت كبااري حاحلياااة ن  ن  بري حاحل شكت ك ا  ح تي أ  ظواهر ال حدظ ال   يت اول إ

يع الابيعياااة لاجااا ي الب اااي ووف ذاااكوهنا وفعاليا اااا وأنشاااات ا امل تالاااة ، وتقاياااع  لة ، وتقا شات ا امل تا ذكوهنا وفعاليا ا وأن ج ي الب ي ووف  ية لا الابيع

جرا ات أو اااال األمك اااة اجل رافياااة التاااي كااااع يرتادهاااا ، وي تقااات حي  اااا يف  ااات االجااارا ات  قت حي  ا يف  ت اال ها ، وي ت كاع يرتاد تي  ية ال أو ال األمك ة اجل راف

قراراتالوقائياااة والتاااداحري االح،ازياااة ، وقااارارات ية ، و تداحري االح،از ية وال صارمة ، إدارة األزماااات الصاااارمة ،   الوقائ مات ال ذياموالذااايامإدارة األز اااأأوو  وال ا ا هن  هن 

حام تبحاااث يف حعاااض املشاااكالت االجتامعياااة التاااي ذااامح  اجلائحاااة حأثارهاااا ، ورحاااام  ها ، ور حة حأثار ذمح  اجلائ تي  ية ال شكالت االجتامع عض امل حث يف ح تب

حةناااتمي العاا ر لاجائحااة ع ر لاجائ اتمي ال تأثري يف ملردا ا ألهنااا د ااا  يف عاادة كصصااات كاااع  ااا تااأثري يف ملردا ااا   ؛؛ن كاع  ا  صات  عدة كص ا  يف  هنا د  أل

ها. و واهرهااا.  ذات أ اارظ فااذع هاا ا البحااث تشااجع عااىل املزيااد ماا  الدراذااات   ج ة  ج ااة  م  ماا  ووو واهر م  الدرا يد  عىل املز شجع  حث ت ه ا الب فذع  أ رظ 

ذوا  األ ااارظ ذاااوا   خاالت أ رظ ،  ا ة ويف هااا ا املجاااال أو خااااالت أ ااارظ ،  ا اااة واأل رظ  جال أو  ه ا امل حة  ا ع هااا ه اجلائحاااة  اااا أأيف  ه ه اجلائ ع 

فذع تااأثريات ذياذااية واقتصااادية واجتامعيااة وتعايميااة وثقافيااة ونل ااية . . وماا  ثااا فااذع  ثا  م   ية ونل ية . . و ية وثقاف ية وتعايم صادية واجتامع ذية واقت تأثريات ذيا

 حقول املعرفة امل تالة تكوع  ا عالقة هب ه اجلائحة وتأثريا ا .حقول املعرفة امل تالة تكوع  ا عالقة هب ه اجلائحة وتأثريا ا .

 م  ج البحث:

( ، فقد تا  19 –نا ) كوفيدجت ف ا مالمح املشكالت االجتامعية يف  ت جائحة كوروأل

فضال  ع  البيانات  –املكتب االقايمي ل ق املتوذط  –االعتامد عىل حيانات الصحة العاملية 

التي وثقت ا حعض املواقع االلك،ونية ، إىل جانب ما تا توثيق  م  مقاحالت مع عي ة م  

اجتامعية قد تا رايا ا  املجتمع البرصي . عاام  حأع ه ه الظاهرة وما يرتبط هبا م  مشكالت

 وفق امل  ج الو لي التحاييل .عىل 

 

–االثار االجتامعية  -املشكالت االجتامعية -الوحا  -جائحة كوروناالكاامت امللتاحية:

 .املجتمع
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Social Problems of the COVID-19 Pandemic 

and Its Impact on the Societal Reality of Basra Governorate in Iraq 

 

Assis.Prof. Dr. Nadia Nuri Ali Al-Khazali1 

 

Abstract  

Geography has played a role in interaction with the emerging phenomena 

of the international community during the years 2020 and 2021represented 

by the coronavirus pandemic and its disastrous consequences for 

humankind and the vow of omen for them in the preparation of injuries and 

deaths. Within the system of cognitive, intellectual, and research which is 

acquired and employed in applied studies on the pandemic and its 

transformations and implications for society and the future of its 

population. 

So the research aims to recognize the coronavirus pandemic and its 

repercussions in some social problems in Iraq, specifically in Basra 

governorate, despite these problems being endemic. The research 

concluded that the pandemic had social implications. has deepened some 

of the social problems that prevailed in the province such as Domestic 

violence, unemployment and poverty, addiction to drugs, intoxicants, and 

social media, widowhood, orphans, poor social relations and family ties, 

psychological stress, depression, anxiety, illusion, etc. 

 

Keywords: Corona pandemic - epidemic - social problems - social effects 

– society. 
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 حمور اللغة االنجليزية



 
 

 النسوية والتوافق يف األدب االفروامريكي

 العني األكثر زرقة"واية موريسون إعادة النظر يف العرق واجلنس واهلوية يف ر

 

   1وفاء خمازنيةأ.م.

 مقدمة:

مهية كبرية للنموذج التشخييص لوجهة أ -بام يف ذلك موريسون-أعطت الكاتبات السود 

نظر مميزة عىل كل  من الذات واملجتمع، بشكل  أساس  بالتحقيق يف كيفية إنشاء وتعزيز 

االضطهادات املتقاطعة  للعرق والطبقة واجلنس  يف ظل بعض األيديولوجيات التي بررت 

داوات عىل تربير إذ تساعد  الصور النمطية السلبية  للنساء السو  .بطريقة ما وجودهم

ا للنسويات والعلامء السود لتحدي هذه  اضطهاد النساء السود، لذا فقد كان  األمر مرتوك 

م كانوا مدركني متام ا حاجتهم امللحة إىل تأكيد ضبط النفس  الصور املسيطرة السلبية؛ ألّن 

ة من زرقة( تكشف موريسون جمموع االكثر  ويف روايتها  )العني الكامل واحرتام الذات

ا باهلوية السوداء ات يف عامل هييمن وكراهية الذ -حب  الذات -القضايا املرتبطة ارتباط ا وثيق 

عليه العنف القائم عىل العرق بالكامل، اجلنس والطبقة مما جيعل من الصعب للغاية عىل 

الكثري من الناس العثور عىل الكرامة والقبول، وتدور القصة حول فتاة سوداء صغرية تدعى 

بيكوال، التي تعتقد أن  أمجل يشء كانت حتلم به دائام  لديه القوة املطلقة إلجراء تغيري  كبري  يف 

حياهتا واستعادة النظام والتوازن للفوىض التي حتيط هبا ، يف عملية البحث عن مصدر اجلامل 

د من الذي جيعلها حمبوبة ومقبولة؛ أكثر العيون زرقة عىل اإلطالق، وواجهت بيكوال العدي

األحداث املدمرة؛ بسبب االفتقار إىل الثقة بالنفس والتوجيه من عائلتها وجمتمعها، مم ا ادى 

 .اىل فقداّنا صواهبا يف ّناية املطاف

هي تصور االضطهاد الداخيل الذي يمكن أن يؤثر عىل أي  طفل  و-حتاول موريسون و

ئلة بيكوال تأكيد عىل أن   عاال  -يتعرض ملثل هذه االعتداءات اليومية عىل إحساسه بنفسه

 -ندما كانت طفلةع-تعرضت بيكوال   إذ  .هي املصدر األول واألهم ألملها واعتداءها

وتعمل  موريسون يف هذه الرواية   .لإليذاء العاطفي واجلسدي من عائلتها وأفراد جمتمعها

ا عن إيذاء بيكوال واضط   .هادهاعىل التعبري عن دور املجتمع األكرب املسؤول أيض 

                                                 
 اجلزائر.   -خنشلة–يف قسم اللغة اإلنجليزية / جامعة عباس لغرور  استاذ مساعد صنف ا ختصص ادب انجليزي   )1 (
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 ، وبالقيام بذلك، كانت موريسون قادرة عىل التقاط التجربة املؤملة لشابة  ضد جمتمع  مادي 

ا  والظروف النفسية املروعة التي دفعتها يف النهاية إىل فقدان نفسها يف عامل  ال هيتم هبا ؛ ألّن 

.      واحدة  من ماليني الفتيات اللوايت يعانني يف صمت 

 مشكلة البحث

تبحث هذه الدراسة يف أزمة اهلوية واالستيعاب من وجهة نظر املؤلفة النسوية، فضال  عن 

بوصفها الشخصية الرئيسة التي تعيش يف حلم  غري  Pecola Breedloveاألحداث املحيطة بـ 

ا عن عائلتها، كانت جتارب طفولتها  واقعي.  إذ تقرتح الكاتبة أن  مأزق بيكوال ناتج أساس 

ا اختارت غري السار ة واملعاملة السيئة من األصدقاء واملجتمع قوية وضارة للغاية لدرجة أّن 

ا عن الواقع القايس.  الوجود يف عاملها بعيد 

 أسئلة البحث:

يف هذه الدراسة، سنحاول اإلجابة عن بعض أهم األسئلة املتعلقة باهلوية البرشية، والسيام  

ا كائن حر ومستقل يتمتع  اهلوية األنثوية، والطريقة التي تنظر هبا املرأة  إىل نفسها عىل أّن 

بحرية االختيار والترصف، بغض  النظر عن العرق، واجلنس، والطبقة، وامليل اجلنيس. 

 تلخيص األسئلة الرئيسة التي سنسعى إىل اإلجابة عنها يف ثالث نقاط رئيسة: ويمكن

ما العوامل التي تسببت يف فقدان بيكوال عقلها يف رواية العني االكثر زرقة لتوين -1

 موريسون ؟

كيف حتصل النساء السود عىل هويتهن بغض  النظر عن املعايري اجلنسية والعرقية؛ -2

 األمريكي ؟لالندماج يف املجتمع 

 Pecola Breedloveهل يوفر االمتثال واالستيعاب أي  حل  ملشاكل بيكوال بريد لوف -3

 واألمريكيني من أصل أفريقي بشكل عام ؟

 هل االمتثال هو أفضل حل إلّناء العنرصية ؟-4

 :أهداف البحث 

 الغرض من هذا البحث هو:

التي تسببت يف فقداّنا  Pecola Breedloveمعرفة اجلوانب املختلفة املحيطة بحياة -1

فيام يتعلق بالتوافق ومن وجهة نظر املؤلفني  The Bluest Eyeلقدراهتا العقلية يف رواية 

 «.النسوية»

مل يكن « االمتثال»فقدان بيكوال هويتها  والتأكيد عىل أن  يف  فهم العوامل التي تسببت -2

 حال  للمشكلة.

 امهية البحث
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حماولتنا إلظهار التصورات اخلاطئة  للمجتمع  وطرق التفكري املتعلقة تكمن امهية بحثنا يف 

باملرأة إذ نجد أن   املجتمع واألدب غالب ا ما يصوران املرأة  كائن ا اقل مرتبة  من الرجل، لذا 

ر من هذه الكليشيهات، وتعريف نفسها، بدال  من ذلك، عىل أساس  وجب عىل املرأة التحر 

للنزعة « املنعطف اجلديد»عن ذلك يعمل بحثنا عىل وضع موريسون يف قيمتها كبرش. فضال  

العرق واهلوية واجلنس  التي تعد  من  طرح مسألة النسوية األمريكية األفريقية يف روايتها ، ب

ا حتكي قصص بيكوال واألشخاص الذين  أهم املسائل املهمة التي جلبتها الرواية؛ ألّن 

راهية الذات العرقية، وهتديد معايري اجلامل األبيض، حييطون هبا، وتثري أسئلة حول ك

 وفقدان اهلوية. 

 البحث: منهج 

 تتبع دراستنا اإلجراء التحلييل الذي سنحاول منه حتليل الروايات املختارة ملوريسون

(Morrison)   من ّنج نسوي/حتلييل نفيس. وعند القيام بذلك، سنتبنى بعض النظريات

،  ( Foucault ) ، وفوكوFreud)ني والسيام تلك التي كتبها  فرويد )الرئيسة املتعلقة بالنهج

والتي تتعامل بشكل  أساس  مع اجلنس واهلوية  (Beauvoir) وبوفوار ،   (Lacan)   والكان

م قراءة نسوية للنصوص املختارة بتبن ي  اجلنسية. باالنتقال إىل النهج النسوي الذي منه سنقد 

،   (Chodorow) ، وتشودورو (Beauvoir) بعض مفاهيم بعض النسويات مثل: بوفوار

دراستنا لن تقترص عىل النهجني ، . بيد أن  (Eaglton) ،وإجيلتون   (Irigaray) وإيريغاراي

م أيض   ا حتليال  تأرخيي ا ،  سنكشف منه عن بعض احلقائق املتعلقة بوضع املرأة السوداء وسنقد 

 أثناء العبودية وبعدها بشخصيات موريسون.
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Feminism and Conformity in Black Literature 
Revisiting Race, Gender, and Identity in Morrison’ The Bluest Eye 

 

Miss. Wafa Mekhaznia 1 

 

Abstract  

Published in 1970, Toni Morrison’s The Bluest Eye tells the story of a little 

black girl who is destroyed by the feelings of self-loathing and rejection 

from those around her. This work intends to analyze how the concepts of 

identity, race and gender are portrayed in the novel, and how they relate to 

issues of white beauty standards, self-loathing and racial pride. The Bluest 

Eye can be seen as a protest against the adoption of beauty as a positive 

and universal value, and that the novelist is suggesting the building of 

wholesome, healthy identities through the connection to the culture and 

tradition of a community instead of mere copycat, assimilation, and 

conformity to the dominant white community which leads to neglecting the 

sense of self that destroys any sign of identity for the African American 

people. In order to do that, we start by revisiting the concept of race, 

identity and gender. Then, we examine feminism and how it relates to the 

author as well as the characters within the novel. Finally, we explore how 

conformity wasn’t the solution to gain respect or acceptance of the white 

community. This study reflects that instead of supporting the assimilation 

to the standardized beauty of whiteness, Toni Morrison suggests that the 

very concept of beauty is harmful and exclusionary. Instead of promoting 

just the idea that blackness be considered beautiful, the writer proposes that 

the valorization of African Americans should originate from placing 

importance on their culture, traditions and connection to the community. 

 

Keywords: Conformity, Race, Gender, Identity, Feminism, Racism. 
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الفرنسية  "غنيمة حرب" ونقطة انطالق للتعليم/ التعلم السريع وإتقان فعال 

 للغات ألاجنبية ألاخرى، وخاصة إلانجليزية في الجزائر في عصر العوملة

 

 1نوال مقداد أ.م.

 مقدمة:

حيمل بعدا نبية أخرى مستهدفة جلغة اتأثري لغة أجنبية عىل من املتعارف عليه سابقا أن 

ا أن له اجلزم اليوم يمكن .يا سلب ملا هلذا جيابية اإلسامهة قدر ال يستهان به من املفصاعد 

اكتساب  املكتسبة لصالح لغويةالتأثري من فاعلية ملموسة يف حتويل و استغالل املهارات ال

اجلزائر لغة أجنبية ثانية يف ك عىل وجه اخلصوص اإلنجليزية، وإتقاهنا؛لغة أجنبية ثانية 

 . عامليا ةومهيمن

 مشكلة البحث:

لغوي  حتت ضغطلكوهنا بشكل ملموس ، مكانة مرموقة  اليوم باجلزائر إن للغة الفرنسية

للغات األخرى ، وال سيام اللغة اإلنجليزية املهيمنة يف تدريس  اجتامعي و حتى اديولوجي

إفساح  بصددمهددة ، بل إهنا تعد فعليا ، غات يف مراكز تعليم اللغة املكثفتعلم الل /

 للغة اإلنجليزية. ةأكرب خاصومساحة  فأكثر طريق أكثرال

بمعنى أن تقليل تقتيض معاجلتها يمثل هذا الوضع اللغوي االجتامعي يف اجلزائر إشكالية 

يف تنوع اللغوي االجتامعي الاالهتامم بالفرنسية مقارنة باإلنجليزية يمكن أن يؤثر عىل 

اللغة الفرنسية كلغة بوابة إلتقان اللغة نقرتح استخدام  وبالتايل،. اجلزائر بشكل خاص 

 عحيز أوسع باملجتم بجدية يف شغل مؤخرا و بشكل ملحوظ والتي بدأت اإلنجليزية،

 .اجلزائري و بشكل اخص بمراكز تعليم اللغات منها التابعة للجامعات

 أسئلة البحث:

لرسيع اليوم كلغة داعمة للتعلم ا ستعمل و تستغلكيف يمكن للغة الفرنسية أن ت1.

و باخلصوص عىل والفعال للغات األجنبية األخرى ، وال سيام اإلنجليزية يف اجلزائر 

 ؟ مستوى مراكز التعليم املكثف للغات

 سؤال ثانوي آخر للمشكلة العامة لدراستنا:-

                                                 
  اجلزائر/جامعة العريب بن مهيدي بقسم الفرنسية -و اللغات اآلدابكلية /–و اللغات  اآلداباستاذة مساعدة قسم ايف علوم اللغة بكلية 1
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الذي يتعلم اللغة و بالفرنسية الذي لديه مكتسبات و مهارات سابقة لطالب ل بالنسبة. 2

ز تعليم اللغة املكثف يف اجلزائر ، هل يمكنه استخدام املهارات اللغوية اإلنجليزية يف مرك

ا باللغة الفرنسية  الكتساب وإتقان اللغة اإلنجليزية ، التي  أوىل أجنبية كلغةاملكتسبة سابق 

كذا اجلامعي بصدد الرقي باجلامعة و املجتمع  العاملي و السوق اللغوي اليوم طلبهاتي

 ؟امليةاجلزائري إىل مصاف الع

 
 
 

 أهداف البحث:

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

 والغايات التي يمكن أن تسهم يف توضيح هذه األهداف:

 ك يف العامل )التنوع اللغوي(.تشجيع اللغات األجنبية يف اجلزائر وكذل - 

كلغتني اللغة الفرنسية تقليل من أمهية ال التشجيع عىل ترقية اللغة اإلنجليزية دون -

 .يف العامل عىل وجه التعميمو أجنبيتني يف اجلزائر

 لتعلم استخدام املهارات اللغوية املكتسبة باللغة الفرنسية بني املتحدثني املستهدفني -

املكثف  تعليمالمراكز  ىعىل مستوخاصة  بشكل اقتصادي و ناجع لغويااللغة اإلنجليزية 

 .للغات

ى مدليل املواقف املختلفة والتصورات اللغوية االجتامعية للطالب املستهدفني ملعرفة حت-

 .كلغة أجنبية مسامهة اللغة الفرنسية كلغة داعمة الكتساب اللغة اإلنجليزية 

 أمهية البحث:

 لظاهرة هتاممو ايالء اال مع املبادرة وحماولة تسليط الضوءاملستهدفة دراسة التتوافق أمهية 

تعلم لغة أجنبية ثانية ، وهي اللغة اإلنجليزية ل " transfert linguistique "يل اللغولنقا

عبثا و يف ظل التحوالت  ،اعتبارهابدال  من  كوسيط لغوي استخدام الفرنسيةب و ذلك

من مقارنة باإلنجليزية لغة أجنبية منخفضة القيمة )احلالة / الوظائف( ك ،العاملية الراهنة

عىل ضوء .سياسية  وتدرجيي ا ألسباب بدت أكثر تارخيية هلته األخرية جال خالل إفساح امل

 بام يتجاوز الفرنسية كمكسب و كمكتس لغوي بشكل اجيايب سيتم استغالل ما تقدمنا به

  الكتساب أو إتقان اللغة اإلنجليزية خاصةو االديولوجية االعتبارات التارخيية  هذه

 .ئرباجلزا للطالب الناطقني بالفرنسية

و التي يمكن إمهاهلا ألسباب  عرب مئات السنني تشكل اللغة املكتسبة يف الواقع، 

التنوع ب مساساخسارة و ةبحتة و يف ظل اهليمنة اللغوية لإلنجليزي ةاديولوجية تارخيي
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و التي تستدعي إعادة النظر فيها من  اللغوي االجتامعي يف اجلزائر ، و حتى يف العامل كله

قبل املتخصصني خاصة يف جمال اللغات مع تشجيع و السمو بتعليم اللغات األجنبية 

 .األخرى حسب درجة أمهيتها ووفقا ملتطلبات املجتمع 

 منهج البحث:

 ان فردي كأداة تطبيق منهجياستبي مباستخدا منهجا وصفيا حتليليا ، تنالدراساخرتنا 

من أجل فهم  و دراستها لتحليلها "epi-linguistic "مجع اخلطابات اللغوية هيدف إىل

يف تعليم / تعلم اللغة كمكتسب لغوي تارخيي مهم اللغة الفرنسية ؛  أمهية مدى واكتشاف

اللغوي ملكتسبات قبلية باللغة الفرنسية لدي طالب اللغة نقل الاإلنجليزية عن طريق 

   .كثف للغاتاالنجليزية بمراكز التعليم امل

 مراكز تعليم اللغة ومعلمي هذه اللغات األجنبية يلمسؤوستبيان إىل السيتم إرسال ا

 . اللغة االنجليزية هبده املراكزباألخص مدرسني 

 
/  التعليم ، العوملة ، األجنبية اللغات ، اجلزائر ، اإلنجليزية ، الفرنسية: املفتاحية الكلامت

 .التعلم
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French as a ''Spoil of War'' and a Springboard for Accelerated 

Teaching/Learning and Effective Mastery of Other Foreign 

Languages, especially English in Algeria in the Era of Globalization. 

  

MOKDAD Naouel1  

Abstract  

This study aims to highlight the value of French (L2) as a springboard for 

the teaching/learning of other foreign languages in Algeria, in particular 

the hegemonic English. Recently, English has become more valued in 

Algerian society and continues to take up more space in the university 

language market. The influence of a foreign language on another target 

language, which was previously considered a negative impact could now 

have a positive contribution insofar as it is likely to bring linguistic gains 

favoring the acquisition and good mastery of a second foreign language; 

in this case English, the second foreign language in Algeria. In this 

perspective, we will try to analyze the different sociolinguistic attitudes 

and representations of French-speaking students who learn English at the 

level of intensive language teaching centers with the intention of knowing 

the contribution of the French language as a support language to the 

acquisition of English, especially vocabulary.     In addition, a 

questionnaire aimed at collecting epi-linguistic discourse to be analyzed 

in order to understand and detect the interest of the French language; 

spoils of war in the teaching/learning of English via language transfer. 

Therefore, closed questions, but mostly open questions aim at more 

information from the targeted speaker. A second questionnaire would be 

addressed to the directors of the intensive language teaching centers and 

to the teachers of these foreign languages, particularly English.  

                                                                           

Keywords:  French, English, Algeria, Foreign languages, Globalization, 

teaching/learning.  
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 آلاثار النفسية السلبية لالنتظار في قصيدة 

 تنيسون "ماريانا"

 
 
 
 ة:قدمم

بشكل عام عىل انه حالة من السكون والرتقب لفرتة معينة ولسبب  االنتظاريمكن ان يعرف 

ا ليشء ما. لكن  يف قصيدة مريانا للشعر الفريد تنيسون  االنتظارحمدد، ولربام يكون توقع 

ا وفريدا سيعود هلا حتى يف  ، أحالمهايمثل نموذجا  يف الشعر، فهي مل تتوقع ان حبيبها جديد 

 متوقع احلدوث. حيث جتلت مشاعر وافكار مريانا املوغلة يف شيئ ا غري    كانت مريانا تنتظر

  .تنيسونقصيدة  ومشاهد يفاحلزن عىل شكل صور 

ا بدراسة  الفيكتورينيكان  :مشكلة البحث من  االهتامموقد ظهر هذا  العقل،مهتمني جد 

يف القرن التاسع عرش. ألفريد تنيسون هو أحد  "املدرسة النفسية للشعر"ظهور  خالل

النفسية. لذلك سلط هذا  باالضطراباتيف تلك املدرسة املهتمني  األساسينيشعراء ال

 ملعاجلة بعض مشاكل املجتمع. كأداةالبحث الضوء امكانية استثامر الشعر 

 أسئلة البحث:

 ما هو سبب تدهور مشاعر ونفسية ماريانا؟  .1

استخدام أنامط خمتلفة من التمثيل مثل الزمانية والسمعية والبرصية  باإلمكانهل  .2

 نسان الداخلية؟يف عكس مشاعر اال

واقع  مالمسةمن  يالفيكتورهل نجحت مدرسة الشعر النفسية يف العرص  .3

 املجتمع؟

 :البحثأهداف  

 ماريانا." تنيسونيف قصيدة  االنتظاردراسة مدى صعوبة  .1

إثبات أن التصوير اخلارجي للمناظر الطبيعية املحيطة بامريانا تكشف عن حالتها  .2

النفسية الداخلية؛ بعبارة أخرى، العالقة بني حالة ماريانا النفسية وحميطها  /العقلية 

 الذايت ملاريانا اإلدراكيف القصيدة باستخدام 

 م.م حممد طالب عاشور الرويمي
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عىل حدا سواء، حيث سيتم تعكس امهية هذا البحث امهية الشاعر وقصيدته  :أمهية البحث 

كام وتربز امهية الدراسة أيضا أمهية الشاعر يف علم النفس لتحليل  مبادئ.استثامر بعض 

  .صورة ملموسة للروح البرشية تنيسوننفسيا  النفس وكيف ابتكر  حتليال  القصيدة 

كيف ينهار عقل  إلظهاربام ان قصيدة ماريانا جتمع بني علم النفس والشعر  :منهج البحث

عقيل / نفسية ماريانا ليصبح سلبي ا متا  ما. اعتمدت  االنتظارنسان، وكيف غري  وروح اال

حتليل املكونات  خاللوصفي ا حتليلي ا للتحقيق يف القصيدة أعاله من  هذه الدراسة هنجا  

يف املوت، الكآبة ، الرغبة  مل،طبيعة األ الصور،، البيئة، للقصيدة، مثل )ماريانا األساسية

  )...والخ

 

 ، ماريانا، انتظار، علم نفس، احلبتنيسونالكلامت املفتاحية: 
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The Negative Psychological Effects of Waiting in 

 Tennyson’s Mariana 

 

Mohammed Talib Ashour 
 

Abstract 
The obvious definition of waiting is staying for a particular time, for a 

specific reason, and in anticipation of something. But the character of 

Mariana in Tennyson's poem represents a novel form of waiting in poetry; 

she awaited something unexpected. The Victorians were very interested in 

studying the mind, and this interest was shown by the rise of the 

"Psychological School of Poetry" in the 1800s. Alfred Lord Tennyson is 

one of the essential poets in that school, interested in mental disorders. This 

study is going to examine how hard it is to wait in Tennyson's Mariana, 

how Mariana's sense is deteriorating by using different modes of 

representation such as temporal, auditory, and visual, and how she had a 

degradation in her psyche. This study also aims to demonstrate that the 

external portrayal/images of the landscape around Mariana reveal her inner 

mental/psychological state; in other words, the correlation between 

Mariana’s psychological condition and her surroundings in the poem by 

means of Mariana's subjective perception. This paper ends with concludes 

that the visual of rot and blight symbolizes the progressive psychological 

decline of Mariana's character; the immediate shock and disgust in creating 

a sense of melancholy may slowly kill her. In addition, by this poem, 

Tennyson attempts to show that Mariana's misery and suffering are 

connected to the Victorian era; as a woman in the Victorian age, she had 

minimal options. 
Key words: Tennyson, Mariana, waiting, Psychology, love. 

 




