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ABSTRACT  
     The researcher divided the research into three sections as follows. 

The first section dealt with the concept of globalization along with its 

different dimensions and implications for education.It touched on the 

negative and positive repercussions of the phenomenon of 

globalization , as expressed  by supporters and opponents in the 

economic , political , technological , informational and social fields , 

as well as the history of globalization. The second  section included an 

educational vision of the implications of globalization by clarifying 

the relationship of the globalization to education and eliminating some 

of the challenges facing education. The third section contains some of 

the mechanisms and practices through which education can counteract 

the negative repercussions, reduce its effects, and strengthen and 

promote the positive aspects of the development of communities. The 

research concludes with the recommendations and the list of the 

sources and references.  

  

  

  

  



 

  11 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 

 



             

          

1 

           



       

2 

            

  

   



 

              

 

  

 

  

3  

                                                             
 .70م ص2001 .. القاھرة107العدد .مجلة الشئون العلمیة :العولمة واتجاھات سیادة الدولة القطریة :عبد الفتاح علي رسالن - 1
 .عمان .االردن .مؤسسة عبد الحمید شومان :العشرینالوطن العربي وتحدیات القرن الواحد و –العولمة والھویة الثقافیة  :الطیب تزیني  -2

 .223ص
العدد  –مجلة دراسات في التعلیم الجامعي  :دور التربیة في مواجھة تداعیات العولمة على الھویة الثقافیة :حمدي حسن عبد الحمید المحروس  -3
  .م2004 – 7



 

  12 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

    

             

             

  
 

 1– 

 2  

 

  

 1– 

 2– 

 3– 

 

            



 

 

            

  
11 

1– 

2– 

3– 

                                                             
قسم التربیة االسالمیة  –رسالة ماجستیر غیر منشورة  –ات الثقافیة للعولمة دور التربیة االسالمیة في مواجھة التحدی :صالح ردود الحارثي - 1

 .ھـ1423 –جامعة ام القرى  –مكة المكرمة  –كلیة التربیة  –المقارنة 



 

  13 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 

1– 

2– 

3–

 

 

1– 

2– 

3– 

4– 

21 

1– 

2– 

3– 

 

1–

 

2– 

3– 

4– 

 

1– 

2– 

                                                             
م التربیة قس –رسالة ماجستیر غیر منشورة  –التحدیات االجتماعیة للعولمة وموقف التربیة االسالمیة منھا  :محمد احمد غرم اهللا الغامدي  -1

 .ھـ1423 –جامعة ام القرى  –مكة المكرمة  –االسالمیة المقارنة 



 

  14 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

3– 

4 

31 

1– 

2– 

 

1– 

2– 

3– 

 

4– 

5– 

42 

1– 

2– 

3– 

 

1–

 

2– 

3– 

4– 

                                                             
كلیة التربیة  –قسم التربیة االسالمیة المقارنة  –رسالة دكتوراه غیر منشورة  –التربیة االسالمیة وتحدیات العولمة  :احمد عبد اهللا الصعیري - 1

 .ھـ1422 –جامعة ام القرى  –مكة المكرمة  –
مجلة مستقبل التربیة  –بعض مخاطر العولمة التي تھدد الھویة الثقافیة للمجتمع ودور التربیة في مواجھتھا  :ابراھیم عطوه مجاھدمحمد  - 2

 .م2001اكتوبر  –االسكندریة  –المكتب الجامعي الحدیث  –المجلد السابع  – 22العدد  –العربیة 



 

  15 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

5– 

6– 

51 

1– 

2– 

 

1– 

2– 

3– 

4– 

 

 

              

 

 



 



           

 

 

 

 

                                                             
 –المؤتمر العلمي الخامس  –لعربیة في مواجھة تحدیات العولمة في المجال الثقافي دور التربیة ا –صالح بن سلیمان بن صالح العمرو  - 1

  .م2004 –مارس  –التربیة العربیة وتحدیات المستقبل 



 

  16 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 

 

 

            

1

2





3 

 



         

        

4 

 





        

 

 





                                                             
 .67ص -ھـ 1400 - 21ط –دار المعارف  –القاھرة  –المعجم الوسیط  -1
 .35ص –وزارة المعارف السعودیة  – 7لعدد ا –مجلة المعرفة  –العولمة جریمة تذویب األصالة  –عبد الصبور شاھین  - 2
  .156ص –مرجع سابق  –حمدي حسن المحروقي  -3
  .9ص - ھـ 1421 –طبع الكویت  –من منشورات جمعیة اإلصالح اإلجتماعي الكویتیة  –العولمة في میزان اإلسالم  -4



 

  17 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 

1 



            

2 

            



3 

              

           

           

4 

   

 

 

  

 

    

5 

                                                             
 .157ص - مرجع سابق  –حمدي حسن المحروقي  - 1
  .56- 55ص -م1999 - الكویت -2العدد  - 28مجلد -مجلة عالم الفكر -رھا وفروعھا وكیفیة التعامل معھاالعولمة جذو -عبدالخالق عبداهللا - 2
 . 26ص -م2000 - القاھرة -المركز االعلى للثقافة -ترجمة عبدالوھاب علوب - ثقافة العولمة - مایك فزرستون - 3
  .12-9ص -مرجع سابق -العولمة في میزان اإلسالم - 4
سینا جامعة  -كلیة اآلداب - مؤتمر مستقبل الثقافة العربیة في ظل العولمة -لعولمة والبرنامج االنمائي لألمم المتحدةا - محمد حافظ دیاب - 5

  . 14ص -م1998 -الزقازیق



 

  18 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 

1



              

 

             



2 





             
  



2  
 

 

1-             



 

2- 

              

  
                                                             

 .157ص -مرجع سابق -المحروفي - 2
 -م1998 -الكویت -273لعدد ا -عالم المعرفة - ترجمة عبدالجبار -االقتصاد العالمي وامكانات الحكم - بول ھیرست وجرھام طومسیون - 3

 .11ص



 

  19 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

3-   
4-  

  
5-           



  
6-             

1   
 





 



5070  
  

            



               





 

1 

                                                             
 .196-194ص –م 2007 – 5ط –الریاض  –دار الراشد  –الثقافة االسالمیة والتحدیات المعاصرة  –ایمان سعد الدین  -1



 

  20 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

2 

3 

41 

 

             

  

2 

  

              

3

   



2 



                

 

3 

            

 

           

           

                                                             
 –والنشر مؤسسة كنوز الحكمة للطباعة  –مجلة الحكمة للدراسات الفلسفیة  –مفھوم العولمة وانعكاساتھ على التربیة العربیة  :احمد امبارك - 1

 .272ص –م 2016 –الجزائر 
 .63ص - ھـ 1426جمادى األولى  – 477العدد –مجلة الوعي االسالمي  –العولمة االقتصادیة ھل یصح تجاھلھا  –یزید محمد الرماني   -2
 .158ص –مرجع سابق  –المحروقي   - 3
 137ص –م 2002 –الفكر  دار –بیروت  –العولمة مفھومھا مظاھر التعامل معھا  –ماجد حسن شاوول  - 4



 

  21 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

1991

               

             



1 

           



       



2

            

3  

 



 



 





4 

 

                                                             
 .137ص –م 2008 –الریاض  –دار النھضة  –العرب والعولمة  –محمد عابد الجابري   -1
 .196ص –مرجع سابق  –ایمان سعد الدین   - 2
 –م 2007 – 1العدد – 5مجلد –مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس  –في ظل العولمة والمعلوماتیة  –ماجد العرسالن   -3

 .89- 88ص
 -13العدد  -5مجلد  –االردن  –مجلة الدراسات شرق اوسطیة  –ندوة انعكاسات العولمة السیاسیة والثقافیة على العالم العربي  –امین جابر  -4

 .160- 159ص –م 2000



 

  22 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 

               

              

           

                



1 

 



           





2

             

           

3 

 



 





                                                             
  .276ص –مرجع سابق  –احمد امبارك  - 1
 .21م ص2000 – 2ط –دمشق   - دار الفكر –الثقافة ثقافة العولمة وعولمة  –ترجمة سمیر امین  –برھان غلیون   -2
  .159ص –مرجع سابق  –المحروقي  - 3



 

  23 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

             

1 

 





 



 2 





3 









 

 

4 

1 -

 

                                                             
 –م 2006 –مصر  –المؤتمر العلمي الثالث لكلیة التربیة بأسوان  –العولمة ودور التربیة المعلوماتیة في مواجھتھا  –جمال جمعھ عبد المنعم  1-

  .157ص
   .159ص –مرجع سابق  –المحروقي  - 2
 –م 2002 –مصر  –الملتقى العربي حول التربیة وتحدیات العولمة  –اثر العولمة االقتصادیة على القیم التربویة  –الستار السحباني  عبد – 3

  .17- 16ص
 .164ص –مرجع سابق  –جمال جمعھ  – 4



 

  24 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

2 

3 

4 

5 

6.  
 







 

 

















 



1 

                                                             
مجلة دراسات علوم الشریعة  –المي دور التعلیم المستمر في مواجھة تحدیات العولمة االجتماعیة من منظور اس –عدنان مصطفى خطاطیة  - 1

 .436ص –م 2013 – 2العدد – 40مجلد –والقانون 



 

  25 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي





1 

 



–



2



3 

 

 

1



4   
2

5 

3 

6 

                                                             
المنظمة العربیة  –القاھرة  –الملتقى العربي حول التربیة وتحدیات العولمة  –النظم التعلیمیة والعولمة االقتصادیة  –عدنان بدوي ابراھیم  - 1

 .7ص –م 2002 –للثقافة والعلوم 
 .439ص –مرجع سابق  –عدنان خطاطیة   -2
 .178ص –المحروقي مرجع سابق  - 3
 .31ص –مرجع سابق  –برھان غلیون  - 4
 .45ص –م 2002 –القاھرة  –الدار المصریة اللبنانیة  –رؤیة مستقبلیة  –العولمة ورسالة الجامعة  –لیمیاء محمد احمد السید  - 5
 - م2004 – 42935العدد –الصفحة الثقافیة  –جریدة االھرام  –اتي ألولویات التاریخ البحث عن ھویة ادبیة والترتیب العالق –سامي خشبھ  - 6

 .40ص –یونیو  25



 

  26 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

4

1   
5 

2  
6 





3 

 

 











4 

 

 



                                                             
 . 15ص –م 2000 –القاھرة  –مجموعة النیل العربیة  –العولمة مقدمة في فكر واقتصاد وادارة عصر الال دولة   -محسن احمد الخضیري  - 1
 .56ص –المرجع السابق   -2
 .45ص –م 2000 –القاھرة  –دار الشروق  –التنمیة في عالم متغیر  –عسیوي ابراھیم ال - 3
 .91ص –م 2003 –االردن  –كلیة التربیة  –رسالة دكتوراه جامعة الیرموك  –مفھوم العولمة وانعكاساتھ التربویة  –احمد جمال فتحي   - 4



 

  27 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي



1 

 





2  
 



 3



4

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

                                                             
 .15ص –م 2003 – 34العدد – مجلة البحرین الثقافیة –الحداثة والعولمة  –عبد اهللا ابراھیم   -1
 . 318ص –م 1997 –بیروت  –مركز دراسات الوحدة العربیة  –ندوة العرب والعولمة  –العولمة والھویة الثقافیة  –عبد االلھ بلقزیز   -2
م 2001 –عمان  –االردن  –مركز دراسات الشرق االوسط  –اثر العولمة على التضامن والتكافل في الوطن العربي  –حمدي عبد الرحمن  -3

 .55ص –
 .51ص –م 2002 –سوریا  –دمشق  –دار الفكر  –ما العولمة  –حوارات لقرن جدید  –حسن حنفي وصادق جالل العظم   -4
 .175 -172ص –مرجع سابق  –المحروقي  - 5



 

  28 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 













1   
2 

1 

2 

3 





 

 









3 

 

                                                             
 .173ص –المرجع السابق  - 1
 .  223ص –م 2000 –بریطانیا  –لندن  –مایكلمان  –الناشر  –اعادة التفكیر في العولمة  –بریت اوالخ وبایكل شیتشر   -2
 .276ص –مرجع سابق  –احمد امبارك  - 3



 

  29 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 

 



               

          



            

  



1 

 

           

    

          







               

               



 

 

                                                             
 – 89ص –م 2003 –االردن  –كلیة التربیة  –جامعة الیرموك  –رسالة دكتوراه   -مفھوم العولمة وانعكاساتھ التربویة  –احمد جمال فتحي   -1

90. 



 

  30 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

    

  

     

            



             

            

           



1 





2 

.فة وحضارةبتعاد عن التعصب والتحزب والطائفية ذلك أننا أهل ثقا/ اال 1 

2 

3              

 

4 

5           

 

6 

                                                             
 .91ص –مرجع سابق  –احمد جمال فتحي   -1
 .2-1ص –م 2002 –التربیة وعالقتھا بالعولمة  –ماد الطوال ع - 2



 

  31 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

               











  



 

- 

  

 

-           

 

- 

 

1.  
                 

               





 

                                                             
 .25ص –م 1995 –القاھرة  –الدار العربیة للكتاب  –من ھمومنا التربویة والثقافیة  –حامد عماد   -1



 

  32 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

    



               

  

1 



   




           

2  
             



             

 

               

              



 

3 

                                                             
  .68ص –م 1999 -10ط –دار جھاد للطباعة والنشر والتوزیع  –تنمیة التعلیم ضرورة لمواجھة العولمة  –حامد عماد  1-
 –م 2001 – 1ط –بیروت  –دار الھالل للطباعة والنشر  –العولمة التجاریة واالداریة والقانونیة رؤیة اسالمیة جدیدة  –كامل ابوصقر   -2

 .90 – 89ص
 –م 2002ینایر –كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة  –جامعة القاھرة  –مجلة النھضة  –التأثر الحضاري ومنطق القوة  –اكرام بدر الدین  - 3

 .17 – 16ص – 1العدد



 

  33 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 



1 

  





 

                



 

 

            

             





            

           





              

 

 

 

                                                             
 .111ص –م 1999 –شعبان   -53العدد –مجلة المعرفة  –التعلیم واالمن في عصر العولمة  –ابراھیم محمد آل عبد اهللا   -1



 

  34 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 



          

  





             

   

   

            

1 

     

            

            

2  

1 



 

2 

    

           

              

   

                                                             
 .28ص –م 2009 – 10العدد –مجلة رھانات  –في تحدیات التربیة للعولمة   - عبد الجلیل اصیم   - 1
 .26ص –المرجع السابق  - 2



 

  35 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

           

  

 

                

  



  



               

              



  

 

3 





 

  

 







 



 

  36 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

            



           88  

921





             

              

            

            

            

  



 

 

      





               

  

       





  



 

  37 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

                



5  

           

            













              



   



  

1 

4 

  



 

  

             

                                                             
 .30-27ص –جع السابق المر - 1



 

  38 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

              

1  
5

             



2 

              

            



           

3 

6

           



             4    
   

             



5  

                                                             
 –المجلد االول  –مجلة الطفولة والتنمیة  –اشكالیة الھویة بین االعالم التلفزیوني والتنشئة االسریة للطفل العربي  –عبد الرحمن الغریب  - 1

 .135 -134ص –م 2001 –یونیو  –القاھرة  –المجلس العربي للطفولة والتنمیة  -2العدد
 .21ص –م 1985 –مؤسسة الرسالة  –لبنان  –بیروت  –و التربیة االسالمیة الحرة نح –ابو الحسن الندوي  - 2
 – 2المجلد  –الواقع والمستقبل  :تحدیات التربیة –ندوة التحدیات التي تواجھ االمة االسالمیة في القرن المقبل  –خلیفة علي السویدي  - 3

 .    872 - 871ص –م 1997
 .33ص –م 1994القاھرة  –دار الفكر العربي  –مجتمع العربي المعاصر الغزو الثقافي وال –محمد سید  -4
القاھرة  –دار االخبار  –قطر  –وزارة االوقاف والشئون االسالمیة  – 38كتاب األمة  –في الغزو الفكري  –احمد عبد الرحیم السایح   -5

 .33ص –م 1994



 

  39 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

  1     
-  

-  

-  

-  

-  

- 

 

-             

 

- 

 

-    

 

-  

 

-  

7             



           



                                                             
 –جامعة االزھر  –مجلة كلیة اصول الدین بالمنصورة  –لھا المجتمع االسالمي  عوامل الھدم التي یتعرض –محمد شلبي ابراھیم الشتیوي   - 1

 . 330ص –م 2001 –الجزء االول  –العدد السابع 



 

  40 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

   

1 .   






2     
8             





 3

  
9

              



4 



           

             

5 

                                                             
جامعة  –كلیة التربیة  –ندوة العولمة واولویات التربیة  –دور المدرسة في مواجھة مخاطر العولمة عند الشباب  –سناء یوسف الضبع   - 1

 .1950 -1349ص –م 2005 – 3لدمج –الملك سعود 
 .1350ص –المرجع السابق   -2
 .16ص–م 2000-دار النشر للجامعات  –القاھرة  –اولویة االصالح التربوي  –عبد الرحمن النقیب  - 3
 .42ص –م 1996 –مكتبة الدار العربیة للكتاب  –القاھرة  –دراسات في التربیة والثقافة والتوظیف االجتماعي للتعلیم  –حامد عمار  - 4
 –دور المعلم الجامعي في تحقیق االمن الفكري لطالبھ في ضوء تداعیات العولمة  –محمد عبد العزیز الثویني وعبد الناصر راضي محمد  - 5

 .999ص –م 2014 -2العدد -7المجلد –جامعة القصیم  –مجلة العلوم التربویة والنفسیة 



 

  41 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

10            



1

              

           





                


2   
11 

             

             

  

    

3



 

12

  



           

                                                             
 .107ص –م 2004 –الدار المصریة للكتاب  –القاھرة  –في الوطن العربي  تعلیم المستقبل إلىمداخل  –حسن شحاتھ  - 1
 .103ص –م 2003 –مجموعة النیل العربیة  –القاھرة  –الجودة الشاملة في التعلیم  –الزواوي خالد محمد  - 2
  .208 - 201ص  -م 2005 –نینة الدار المصریة اللبا –القاھرة  –قضایا تربویة في عصر العولمة وما بعد الحداثة  –سامي نصار   -3



 

  42 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي



1 

 

 

             

 

 

 

            



 





 

            





           

2



  
 







                                                             
 .126ص –م 1998 –دار المعارف  –القاھرة  –العولمة  –امین جالل   -1
  .186ص –مرجع سابق  –. المحروقي 2



 

  43 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

            

             

             

1 

2 



 

               



 

             







 

 

1

3 


             

  
 2    



4

                                                             
   187ص –. المرجع السابق 1
كلیة  –جامعة البحرین  –ندوة مستقبل التربیة العربیة في ظل العولمة التحدیات والفرص  –العولمة والتنشئة االجتماعیة  –. مصطفى حجازي -2

  . 3ص –م 1999مارس  –التربیة 
 .29ص –م 1996 –القاھرة  –دار العالم الثالث  –فلسفة االبداع  :مراد وھبھ  - 3

  .32ص –مرجع سابق  –الثقافة العربیة وعصر المعلومات  :نبیل علي 4-



 

  44 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

           



 

 3            



            



             

              





             

 

1 



  

 
 



2   
            

             

             

 

                                                             
 .190 – 189ص –مرجع سابق  –المحروقي   -1
 .191ص –المرجع السابق   -2



 

  45 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

    





          

             

1



              

            

 





 

2  




              
      3        



   



  


4 

                                                             
 .191ص –مرجع سابق  –المحروقي  -1
 .5ص –مرجع سابق  –ثقافة البعد الواحد  –سعید اسماعیل علي  - 2
 .143ص –المرجع السابق  - 3
 .143ص –مرجع سابق  –سعید اسماعیل علي  -4



 

  46 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

              

            

1 



 

  





            











2  
            

     





             

           

            

              





                                                             
 .193-192ص –مرجع سابق  –المحروقي  -1
 .194ص –المرجع السابق  - 2



 

  47 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي



1 

- 

 

-  
- . 

- 

            

 

-  

-  

-  

-           

 

-          

 

-  

-  










            

          

                                                             
المؤتمر العلمي الثاني لكلیة العلوم التربویة  –لمین وفق الكفایات التعلیمیة لمواجھة تحدیات العصر تصور مقترح إلعداد المع –أسماء الیاس  -1

 . 12-11ص –م 2009 –ابریل  –االردن  –جامعة جرش  –



 

  48 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي



        









 

1  
   

              



           



 
2

           

             



              
 

:  





 





                                                             
 .195ص –مرجع سابق  –المحروقي  -1
 .197ص –المرجع السابق  -2



 

  49 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي



  






 







 











 



  

1            

 

2 

3              



 



 

  50 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

4

 

5          

 

6

 

7             

 

8  

 

9            

 

10

 

11 

 

 

12000 

2531999 

31985 

4

2016 

 5

2003  



 

  51 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

 6          

1994 

7

1422 

8           

2009 

9        

2002 

102003 

11

223 

1221140067 

13          

5132000 

141998 

15512007 

1622000 

172000 

18

2731998 

19            

2006 

20101999 

211995 



 

  52 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

22 

1996 

23 2002 

242004 

25

72004 

26

2001 

27 

21997 

28         

42935252004 

292005 

30

32005 

31

2004 

32

1423 

33

1997 

34102009 

35 28

21999 



 

  53 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

36

22001 

372000 

38          

2002 

397 

40 107

200170 

41342003 

421999 

43          

2002 

44           

4022013 

452002 

46

12001 

47 

2002 

482002 

492000 

50

2000 



 

  54 
 

  2017یونیو  –العدد التاسع ینایر  –السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

      تحدیات العولمة في المجال التربوي

51

       22  

2001 

52

1423 

53

1998 

541994 

55

2001 

562008 

57 

         7 2

2014 

581996 

59          

1999 

601421 

61          477

1436 

 



 

55 
 

   2017یونیو   –ینایر    العدد التاسعالسنة الخامسة   جامعة الناصرمجلة 

  أثرالتعلم ذي المعنى في تنمیة التحصیل العلمي في مجال الریاضیات
  

       أ . د . عالل بن العزمیة - الذارحيفاطمة یحي ھاشم 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       

 

 

 

 

2 




 



      100     

         

        





        spss  

        

       

       

          

–– 

     –  –

 

 

 

 

–– 

fa mayahya561@gmail.com 



 

56 
 

   2017یونیو   –ینایر    العدد التاسعالسنة الخامسة   جامعة الناصرمجلة 

  أثرالتعلم ذي المعنى في تنمیة التحصیل العلمي في مجال الریاضیات
  

       أ . د . عالل بن العزمیة - الذارحيفاطمة یحي ھاشم 
  

Abstract 

The objective of this research is to know the impact of the meaningful learning 

model "Advanced organizing strategy" in developing Educational attainment in 

Mathematics field for the first grade of secondary school in Yemen. 

To achieve this goal, an achievement test was built.  After making sure of the 

sincerity and persistence of the tools, it wasapplied to a sample of (100) female 

student, they were distributed into two groups, the first was the experimental 

group which was taught by using meaningful learning model (advanced 

organizing strategy), and the control group which was taught using the traditional 

method. Taking into account the equality of the two groups concerning the 

educational attainment, a pre-test was applied to the two groups which proved that 

both groups are equal. The statistical software (SPSS) was used in the technical 

gadgets stage and  testing the  hypotheses. The  research came up with the 

following results: the students of the experimental group who were taught using 

the advanced organizing strategy  outperformed the  students  of the control group 

who were taught using the traditional method in terms of  the educational 

attainment in the three measured levels which are: (remembering - understanding 

and comprehension – application). 

Key words: A meaningful learning model - Advanced organizers strategy – 

educational attainment.  
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Abstract  

This research examines the asymmetric images in the similes which 

has been repeated in multiple contexts of the Holy Quran. These 

asymmetric images of similes in the Holy Quran are examined in 

terms of their significance in the vertical line, and in terms of the 

changes in their contexts;  in a way that harmonizes with the 

conditions and situations in which they are perceived. This 

phenomenon of stylistic diversity reflects an aspect of the Quranic 

miracles. It also demonstrates a renewed semantic/indicative sign with 

every context and variation, either in the  image structure, in the 

accompanying verbal synonyms or in the sense where the image is 

cited that may differ from one context to another. 

This research proceeds in accordance with the Quranic meanings that 

occur in symmetry and repetition, which is as follows: 

1. Portraying the torment of  the previous clans. 

2. Portraying life. 

3. Portraying the women of paradise ( Al-Hoor Al-Aeen). 

4. Portraying the delusion of the disbelievers. 

5. Portraying the breadth of the paradise. 

6. Portraying the conditions of the Judgment Day. 
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Abstract 
Economic grouping is not new but a feature of the modern world, globalization 

and open markets. small markets go back to the 19th century. The world of today 

entails the developing countries to review the problems of development , because 

it is difficult to face the demands of the modern age alone without making groups 

of cooperation. The most significant pillars of economy for creating cooperating 

are: 

1- The existence of the natural resources. 

2- The existence of the elements of production.  

3- The existence of attracting investment climate.  

4- The existence of the basic infrastructure. 

      The basic economic sources in East Nile basin which comprises Egypt, Sudan, 

Eritrea and Ethiopia include: in Egypt,  industry , tourism , agriculture and energy; 

in the Sudan, agriculture , industry , energy , mining and animals; in Eritrea, 

agriculture rearing animals , forests and industry. As for Ethiopia , its economy 

suffers some problems but the government started to remedy the situation since 

1991. But its economy is still mild and the most significant source is agriculture. 

As for the South Sudan , a newly born country , its economy needs technical 

support; by Egypt in the field of fishing and by the Sudan in the field of petrol. It 

is clearly noticed that Egypt and the Sudan have the basics of co-operating rather 

than the other countries of the basin because of the historical and cultural ties that 

make it possible to create mutual cooperation. 
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Abstract 
The present study aims to identify the availability of quality standards in the 
teaching performance of the faculty members of College of Education, Sana'a 
University from the students’ perspectives. It is also meant to find if there were 
statistically significant differences between the means of the students’ estimation 
of the availability of those standards with the faculty members according to the 
variables of sex or speciality. The study made use of a questionnaire consisting of  
(24)  standards, and  (97)  indicators, which were distributed under the following 
domains: teaching and learning implementation, learning environment 
management, and evaluation of the teaching and learning process. The 
questionnaire was applied to  (200)  of fourth grade students registered in the 
social and natural departments for the academic year 2015-2016. The study results 
indicated that the quality standards in the teaching performance of the faculty 
members are generally available in a medium degree. The domains were ordered 
as follows: The domain of the teaching learning process implementation came in 
the first place followed by the domain of the “management of the learning 
environment” and finally came the domain of “evaluation of the teaching and 
learning process” in the third place. No statistically significant differences were 
found between the means of students estimations of the quality standards in the 
teaching performance of their teachers according to the variables of the teacher’s 
sex or speciality  (social or natural sciences). In the light of the results, the study 
recommended conducting training sessions for developing faculty members' 
teaching and assessment skills, in addition to the provision of the necessary 
requirements. 
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Abstract 

The research aims to stand on the intellectual and educational systems for 

preaching and education as defined by the Ismaili sect for their mission and 

preachers. Theirs is a system based on identifying the beliefs and principles which 

preaching stands on, and which determines the conditions and specifications 

required in the people who are being preached as well as the methods of 

implementation by preachers according to the tasks and duties assigned to them.  

For this aim: The researcher used the historical approach to obtain the scientific 

information related to the research topics from the relevant sources and 

references. The researcher came up with a number of outcomes including : 

• The impact of political, geographical and ideological factors on the 

spreading of Ismailism in Yemen. For, Ismailism relied on a careful 

planning based on an ideological system that governs everything related to 

preaching and which contributes to the success of spreading its ideas.  

• Stipulatin that a respondent has basically to believe in Ismaili 

principles and doctrines, to show an abslotue submission to the preacher, 

and to accept everything said by the Imam or whoever represents him.  
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  .) 34ص  ، م1979ھـ/1399 ، 4ط ، بیروت: دار التعارف للمطبوعات ، انفي المیز ، محمد جواد مغنیة 1

ادق 2 ن ص ادات      ، حس ال الس ى اغتی ول حت د الرس ذ عھ المیة من رق اإلس ي الف ة ف ذور الفتن دبولي  ، ج ة م اھرة: مكتب ، الق
  .88ص، م1991ھـ/1411
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داني    1 یض اهللا الھم ین ف یمن    ، حس ي ال ة ف ة الفاطمی لیحیون والحرك ة  وزارة ا ، الص یاحة الیمنی ة والس نعاء : لثقاف ة ، ص ، دون طبع

  .29-27ص ، م2004
  .235ص ، دون تاریخ، دون طبعة، مصر: دار الفكر العربي ، تاریخ الدولة الفاطمیة ، محمد جمال الدین سرور 2



 

175 
 

 2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة    جامعة الناصرمجلة 

  د.أحمد أحمد اآلنسي                   الیمن في لإلسماعیلیة والدعوي التربوي الفكري النظام
  



1 

3 



2 







3
 





280893



4 



5 

4 









                                                             
  من المقدمة. 6ص ،م1969 ، 1ط ، دون بلد نشر: دار الكتاب الجدید ، المجتمع اإلسالمي في ظل العدالة، صالح الدین المنجد 1
  .) 29-27ص، مرجع سابق، حسین الھمداني 2

ار   3 ھیل زك ة   ، س ار القرامط ي أخب امع ف اء  الج ي األحس ام -ف راق -الش یمن -الع نان        ، ال ن س ت ب نفات ثاب ي مص اء ف ا ج ق لم ة وتحقی دراس
  .141ص، 1ج، م1987ھـ /1407 ، 3ط ، بدون بلد نشر، دار حسان للطباعة والنشر، بن قرة وغیره

  .142ص، 1ج، المرجع السابق، ل زكارسھی 4
جاع    5 رحمن الش د ال ري          ، عب ع الھج رن الراب ة الق ى نھای الم حت ي اإلس یمن ف اریخ ال ر  ، ت ر المعاص نعاء: دار الفك ، 3ط ، ص

  .149ص ، م1999
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ھ  1  د الوجی د قای یمن   ، محم ي ال ماعیلیة ف ة اإلس ـ/570-268  الحرك ا    ، م1174-883ھ ي الت ورة ف ر منش تیر غی الة ماجس ن  رس ریخ م

  .31-30ص، م2002ھـ/1423، جمھوریة مصر العربیة، جامعة المنصورة، كلیة اآلداب، قسم التاریخ
  من المقدمة. 6ص، مرجع سابق، المجتمع اإلسالمي في ظل العدالة، صالح الدین المنجد 2
  .175ص ، مرجع سابق ، عبد الرحمن الشجاع: انظر 3
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اء التراث العربي    ي والدیني والثقافي واالجتماعي،تاریخ اإلسالم السیاس، حسن إبراھیم حسن 1 د نشر  ، دار إحی ، 4ج، م1967 ، 1ط ، دون بل

  .197ص
ة    2 د حوال ن أحم ف ب ة   ، یوس ي إفریقی ة ف اة العلمی ري       ، الحی امس الھج رن الخ ف الق ى منتص تح وحت ام الف ذ إتم ى من رب األدن  90( المغ

ـ 450/ ة   ) ، ھ وث العلمی د البح ات   : معھ وث الدراس ز بح المیة مرك رى ، اإلس ة أم الق ة  ، جامع ة المكرم عودیة  ، مك ة الس ة العربی ، المملك
  .72-71ص، 1ج، م2000ھـ/1421، دون طبعة

ي     3  ن عل د ب ة،     أحم الخطط المقریزی روف ب ار المع ط واآلث ذكر الخط ار ب واعظ واالعتب زي، الم ق المقری نھم : تحقی د زی ة  ، د.محم ومدیح
  .143ص، 2ج، م1998 ، 1ط ، القاھرة: مكتبة مدبولي، الشرقاوي

  المكان نفسھ.، المصدر السابق، أحمد المقریزي 4
  .   28-27ص،  مرجع سابق، الحركة اإلسماعیلیة في الیمن، محمد الوجیھ 5
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  بتصرف. 53ص، دون تاریخ، دون طبعة، القاھرة: دار الفكر العربي  تاریخ المذاھب اإلسالمیة،، محمد أبو زھرة 1

امر   2 ارف ث اریخ اإل  ، ع دة) ،   ت دعوة والعقی ماعیلیة (ال ر      س ب والنش ریس للكت اض ال رص  ، ری دن وقب ، 1ج، م1991 ، 1ط ، لن
  .) 271ص

ل 3 ھ   : مث ي كتاب دي ف مرة الجع ن س ر اب روت، ط     : عم ة: بی ب العلمی ید، دار الكت ؤاد س ق: ف یمن،  تحقی اء ال ات فقھ ،  2طبق
ـ/1401 ي أ    1981ھ اني ف ة األم ھ: غای ي كتاب ین ف ن الحس ى ب اني، م، ویحی ر الیم ار القط دیم   خب ق وتق ور : تحقی عید عاش ة  ، د.س مراجع

ادة  د زی ي ، د.محم اب العرب اھرة: دار الكت ة، الق ـ/1388، دون طبع ذه    ، م1968ھ ور ھ روا ظھ ذین عاص ؤرخین ال ن الم ا م وغیرھم
  .الفرقة

  .53ص ، تاریخ المذاھب مرجع سابق، محمد أبو زھرة 4
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  .54ص ، المرجع نفسھ  1
  .249ص، مرجع سابق، يحسین الھمدان 2
  .54- 53ص، مرجع سابق ، محمد أبو زھرة 3
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ب  1 طفى غال ماعیلیة  ، مص دعوة اإلس اریخ ال ر  ، ت ة والنش دلس للطباع روت : دار األن ة   ، م.1965 ، 2ط ، بی ة الثانی ة الطبع ن مقدم ، م
  . 5ص

  .2آیة  ، سورة یوسف 2
  .89آیة ، سورة النحل 3
 .46آیة ، سورة النساء 4
 .160- 159آیة ، سورة البقرة 5 

  .187آیة ، سورة آل عمران 6
المجلد ، م2005ھـ1426، الطبعة الشرعیة الوحیدة، القاھرة: مكتبة دار التراث، تحقیق أحمد محمد شاكر ، المحلى، بن حزمأحمد بن علي  7 

  .15ص، األول



 

181 
 

 2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة    جامعة الناصرمجلة 

  د.أحمد أحمد اآلنسي                   الیمن في لإلسماعیلیة والدعوي التربوي الفكري النظام
  





 









1 

 









2 

 

   





 





                                                             
ط ، المملكة العربیة السعودیة: جدة، الرایة للتنمیة الفكریةمركز ) ) ، رؤى وأفكار ومنھجیات آمنت بھا( ( وجھتي في الحیاة، عبد الكریم بكار  1
  .97ص، م1428/2007 ، 1
  .34ص، دون تاریخ، 4ط، القاھرة: دار المعارف، العصر العباسي الثاني، تاریخ األدب العربي، شوقي ضیف 2
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اكر   1 ود ش ة   ، محم المي الدول اریخ اإلس یة  الت المي  ، العباس ب اإلس ر  ، المكت د نش ـ/ 1411  ،5ط ، دون بل امس ، م1991ھ د الخ ، المجل

  .6-5ص، 1ج
  .6ص، 1ج، المجلد الخامس، المرجع السابق، محمود شاكر 2
  .251ص، 3ج، م1965 ، 7ط ، دون بلد نشر، دار إحیاء التراث العربي  تاریخ اإلسالم،، حسن إبراھیم حسن 3
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  .55-54ص، مرجع سابق، محمد أبو زھرة 1

د   2 ن الولی ي ب ذخیرة ف  ، عل اب ال ة، كت ق  ي الحقیق ي  : تحقی ن األعظم د حس ة ، محم روت : دار الثقاف ة، بی  8ص ، م1971، دون طبع
  من المقدمة للمحقق محمد األعظمي.
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  المكان نفسھ. ، المصدر السابق، علي بن الولید 1
  المكان نفسھ.، المصدر السابق 2
  المكان نفسھ.، المصدر نفسھ 3
  .34ص، مرجع سابق، اسي الثانيالعصر العب، تاریخ األدب العربي، شوقي ضیف 4
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  . 252ص، 3ج، مرجع سابق، تاریخ اإلسالم، حسن إبراھیم 1
  .68-67ص2ج ، مرجع سابق، الحیاة العلمیة في أفریقیة، یوسف حوالة 2

وي  3 ى الموس یع،    ، موس یعة والتش ین الش راع ب حیح الص یعة والتص ر  الش ر ، دون دار نش د نش ة ، دون بل ، دون طبع
  .9ص،  م1988ھـ/1408

ة ج  4 الس المؤیدی لبي   5ص، 1المج د ش ن أحم ال ع فة    ، نق نظم والفلس اریخ وال ب الت المي جوان ر اإلس ي الفك یم ف ة والتعل ة ، التربی مكتب
  .406ص، م1987 ، 8ط ، القاھرة: النھضة
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ق تقدیم  ، الرسالة األولى ضمن أربع رسائل إسماعیلیة مطالع الشموس في معرفة النفوس، ، شھاب الدین أبو فراس 1 امر  : وتحقی دار ، عارف ث

  .15-14ص ، دون تاریخ، 2ط، بیروت، ومكتبة الحیاة
  .15ص، المصدر السابق، شھاب الدین أبو فراس 2
  .) 70-68ص2ج، مرجع سابق، الحیاة العلمیة في إفریقیة، یوسف حوالة 3
  .7ص، م2003ـ2002، الجزائر، قسنطینة: مطبوعات جامعة منتوري، دراسات إسماعیلیة، بوبة مجاني 4
  .من أجل أن یثبتوا أن علیا رضي اهللا عنھ ھو وصي النبي محمد صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم 5

 ، مرجع سابق، التربیة والتعلیم في الفكر اإلسالمي، نقال عن أحمد شلبي، ب مخطوط12، الفترات والقرانات، جعفر بن منصور الیمن 6
  .405-404ص
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  .19-17القیامة آیة 1
  .67المائدة آیة 2

ي النعمان (  3 اطن ،  القاض ل الب اس التأوی د شلبي  ، أمخطوط 173، أس ن أحم ال ع ي الفكر اإلسالمي   ، نق یم ف ة والتعل ابق ، ، التربی ع س ، مرج
  .405ص

  .1750حدیث رقم 330ص، 4ج، م1979ھـ/1399،  2ط، دمشق وبیروت: المكتب اإلسالمي، سلسلة األحادیث الصحیحة، محمد األلباني 4
  .3آیة ، سورة المائدة 5
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  .76آیة ، سورة األنفال1

  .406- 405ص، المرجع السابق، أحمد شلبي 2
  .407ص، مرجع سابق، نقال عن أحمد شلبي 7ص، في أدب مصر الفاطمیة، محمد كامل حسین 3
  .38ص، مرجع سابق، الشیعة في المیزان، محمد جواد مغنیة 4
  .52ص، مرجع سابق، الشیعة والتصحیح، موسى الموسوي 5
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  .4ص، من مقدمة الطبعة الثانیة، مرجع سابق، تاریخ الدعوة اإلسماعیلیة، طفى غالبمص  1
  .184ص، 2ج، م19991،  1ط، لندن وقبرص: ریاض الریس للكتب والنشر) من المغرب إلى المشرق( تاریخ اإلسماعیلیة، عارف ثامر 2
  .343ص، مرجع سابق، حسین الھمداني 3
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  الصفحة نفسھا.، المرجع السابق 1
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ة          1 ة الفاطمی اة الدول ي قض ي قاض ي التمیم ون المغرب ن حی د ب ن محم ان ب ي النعم ـ363ت/( القاض ي     ) ھ الة ف دعوة رس اح ال الة افتت رس

  .32ص، م1970 ، 1ط ، بیروت: دار الثقافة، وداد القاضي: تحقیق، ظھور الدعوة العبیدیة الفاطمیة
  .142ص، 1ج، مرجع سابق، الجامع في أخبار القرامطة، سھیل زكار 2
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  . 49ص، م2000 ، 1ط ، الكویت، دون دار نشر ،  الدعوة والدولة في الیمن اإلسماعیلیون، عادل سالم العبد الجادر 1
  
  بتصرف.31ص، مرجع سابق، حسین الھمداني2
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  .) 63-62ص، 2ج، مرجع سابق، الحیاة العلمیة في أفریقیة، یوسف حوالة 1
  .158ص، مرجع سابق، الشجاع 2
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اریخ الدعوة اإلسماعیلیة   ، مصطفى غالب، 45، 44ص، مصدر سابق، تتاح الدعوةاف، النعمان 1 ن    ، 157-152ص،  مرجع سابق  ، ت محمد ب

ل الحمادي المعافري       ن أبي القبائ ار القرامطة    ، مالك ب ة وأخب ف أسرار الباطنی یھ  ، كش ق حواش ھ وعل وع      : حقق ن الحسین األك ن علي ب محمد ب
  . 158ص، مرجع سابق، عبد الرحمن الشجاع ، 42ص،  م1994ھـ/1415 ، 1ط ، صنعاء: یمنيمركز الدراسات والبحوث ال، الحوالي

  .34ص، مرجع سابق، الحركة اإلسماعیلیة في الیمن، محمد الوجیھ 2
  .  36ص، المرجع السابق، محمد الوجیھ 3
  .158ص، مرجع سابق، عبد الرحمن الشجاع  4
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 59ص، مرجع سابق، وتاریخ الیمن في اإلسالم للشجاع، 33ص، مرجع سابق، للھمداني الصلیحیون والحركة الفاطمیة في الیمن: انظر 1

  بتصرف.
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  .274-273ص، مرجع سابق،  1ج، تاریخ اإلسماعیلیة، عارف ثامر 1

دجیلي    2 ا ال د رض ري       ، محم ادس الھج رن الس ي الق یمن ف ي ال ة ف اة الفكری ة       ، الحی ي لجامع یج العرب ات الخل ز دراس ورات مرك منش
  .27ص، م1985ھـ/1405، دون طبعة، عبة دراسات العلوم االجتماعیةالبصرة ش

  .64ص، 2ج، مرجع سابق، یوسف حوالة 3
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  .399ص، مرجع سابق، التربیة والتعلیم في الفكر اإلسالمي، نقال عن أحمد شلبي، 70-67ص، اتعاظ الحنفا، المقریزي 1

ندى     2 ي القلقش ن عل د ب ا    ، أحم ناعة اإلنش ي ص ى ف بح األعش ومي  وزا، ص اد الق ة واإلرش ة  ، رة الثقاف ریة العام ة المص : المؤسس
  .436ص، 10ج، دون تاریخ، دون طبعة، القاھرة

  .)  437ص ، 10ج ، المصدر السابق  3
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  . 400ص، مرجع سابق، التربیة والتعلیم في الفكر اإلسالمي، أحمد شلبي  1
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، 4ج، م1967 ، 1ط ، دون بلد نشر، دار إحیاء التراث العربي، الجتماعيتاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي وا، حسن إبراھیم حسن 1

  .197ص
تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي لحسن ، بتصرف، 161ص، مرجع سابق، تاریخ الیمن في اإلسالم حتى القرن الرابع للشجاع: انظر 2

  .197ص، 4ج، مرجع سابق، إبراھیم
  .273ص، 1ج، مرجع سابق، ةتاریخ اإلسماعیلی، عارف ثامر(  3
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  .162- 161ص، مرجع سابق، عبد الرحمن الشجاع  1
  .163ص، المرجع السابق، عبد الرحمن الشجاع 2 
  .90-88ص، مرجع سابق، محمد الوجیھ 3
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ب   1 طفى غال د           ، مص ن الولی ي ب داعي عل ل لل ف المناض ل وحت غ الباط اب دام ھ لكت ة تحقیق ي مقدم ق  ( ف داعي المطل ق ) ، ال دیم وتحقی : تق

  .10ص، 1ج ، دون تاریخ، دون طبعة، بیروت: مؤسسة عز الدین، د.مصطفى غالب
ي       2 ال ال الحصر ف بیل المث تھم على س ذه ال ان الدھر،     : انظر ھ ات أعی ة    قالدة النحر في وفی د اهللا بامخرم ن عب ب ب ي   ، الطی د الغن تحقیق عب

یاحة ، األھجري ـ/ 1425، صنعاء : وزارة الثقافة والس یمن للجعدي    ، 1382ص1ج، ، م2004ھ ة  ، 75ص، مصدر سابق  ، طبقات فقھاء ال غای
ین    ن الحس ي ب اني لیح ابق ، ، األم در س ادي   ، 197ص، مص ة للحم رار الباطنی ف أس ابق ، ، كش در س ة  69-64ص، مص ط المقریزی ،الخط

  . 130-122ص، مصدر سابق، للمقریزي
  .109ص، 1984 ، 2ط ، نعاءص: دار الكلمة الیمن اإلنسان والحضارة،، عبد اهللا عبد الوھاب الشماحي 3
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نقًال عن عبد ، 2613) 1( رقم، لیدن، مخطوط، وھذه األفكار نقلھا من كتاب تأویل الزكاة لجعفر بن منصور الیمن، 139، القرامطة، دي خویھ 1

  .164-163ص، مرجع سابق، تاریخ الیمن، الرحمن الشجاع
  .164ص، مرجع سابق ، تاریخ الیمن، عبد الرحمن الشجاع  2
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  .198-197ص ، 4ج ، تاریخ اإلسالم، حسن إبراھیم 1
  .29-28ص ، مرجع سابق، الحیاة الفكریة في الیمن في القرن السادس الھجري، محمد الدجیلي  2
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امر 1 ارف ث رة)     ، ع ة الكبی ة الفاطمی ماعیلیة،  (الدول اریخ اإلس ر   ،  ت ب والنش ریس للكت اض ال رص  ، ری دن وقب  ، م1991 ، 1ط ، لن
   .147ص، 3ج
  .418ص، مرجع سابق، التربیة والتعلیم في الفكر اإلسالمي، مد شلبيأح 2
  .122- 121ص، مرجع سابق، محمد الوجیھ 3
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  .122ص، المرجع السابق 1
 .123ص، المرجع نفسھ 2
  
 ، 58-50ص ، مرجع سابق ،  الصلیحیون والحركة الفاطمیة في الیمن ، حسین الھمداني: وانظر، 132ص، المرجع السابق، محمد الوجیھ 3

.مع اختالف یسیر بین المرجعین فالھمداني ذكر محمد بن أحمد بن العباس 148- 147ص ، 3ج ، مرجع سابق، وعارف ثامر تاریخ اإلسماعیلیة
  بشر في حین أسقطھ ثامر نھائیاً. الشاوري بعد عبد اهللا بن محمد بن 
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Abstract 
   The study aims to highlight the measures (legal/security and precautionary) 
taken by Yemen to face international terrorism and to what extreme such 
procedures have participated in curbing the raising of the  terrorist actions in 
Yemen. The legal measures were brought out in both objectified and procedural 
aspects. 
The lawmaker has determined procedural and exceptional regulations  related to 
the terrorist crimes through establishing specialized courts of first instance and 
criminal courts.  The lawmaker has specified also some serious crimes for these 
specialist courts.  
   We've highlighted the security measures at the International Level through the 
ratifications of International conventions to combat the terrorism crimes, also at 
the regional level through legalizing the Arabic conventions to eradicate terrorism.  
We also highlighted the security measures on the local level through protection of 
borders (land, sea and air) in order not to provide a safe shelter for terrorists 
through checking the documents and information exchange with the concerned 
parties.  
   All these measures (legal/security) have curbed relatively of the quick spreading 
of terrorism and terrorists' actions. Also, the international and  regional 
cooperation through the exchange of information, experiences and training 
participated in curbing of expanding terrorist actions.  
 
In brief, regional and international cooperation is the outlet of facing the 
international terrorism and drying up the sources funding the terrorist actions. 
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Abstract: 

The study aimed to examine the effect of Mathematical modeling on teaching algebra 

subject to the attainment and attitudes toward mathematics subject among seventh 

grade students in Yemen. The sample of the study consists of (81) students (female 

students) of seventh grade students in Gr. Municipality, who were divided into two 

groups: experimental group, of (41) students taught using mathematical model, the 

other was the control group of (40) students, taught using the traditional method. A 

semi-experimental approach was applied in this study. The tools of the study have 

included an achievement test which consists of 20 questions in its final form. The test 

has been approved by validators. Its stability was examined by using Cronbach’s 

Alpha, reaching (0.73). The attitudes were tested using Almaharazi measure (2003). 

After the experiment, the collected data were processed using the program (SPSS).  

The results of the study showed that the teaching by using mathematical modeling has 

a positive impact on students' achievement. The study showed significant differences 

between the attainment of students in both experimental and control groups. The study 

did not find moral differences between the students' tendencies in both groups. 
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 املقدمة:

مجال د ش والتكنولوجية، والتقنية العلمية املجاالت ش العالم ده ش الذي التقدم ظل

وأساليب اضيات الر بمنا املرتبطة ديثة ا التطورات من الكث اضيات الر علم و عليم

ال عانون املدارس من العديد اليوم التالميذ مايزال ذلك من الرغم و ا، س منتدر كث

عد ولم م ل سبة بال مية أ تمثل عد لم ا و اليمن وخاصة اضيات الر مادة ات الصعو

واملشوقة. املمتعة املادة   تلك

مادة ا أ البعض عتقد حيث التعلم، صعبة مادة اضيات الر أن اطئ ا االعتقاد ساد وقد

أو  ا األطفال شعر ال ومجردة ممتعة، حفظغ تتطلب مشوقة غ ا وأ كما م، حيا ا بقيم

(عبيد، ن والقوان ات النظر من ارالكث   ).2004،18واستظ

يحتاجون م فإ م، حيا طوال جيداً م تخدم سوف ال قة بالطر اضيات الر الطالب ولتعليم

يتعلمو  وأن ، اضياً ر ماً ف يطوروا أن ع م ساعد صفية اراتات وم مة م حقائق ا

ا نحو ي إيجا اتجاه ساب واك اضيات، الر عمليات تطبيق ع م قدر تطور وإجراءات

  ).2007،27(بدوي،

نقلة  إ تدعو اضيات الر س تدر حديثة ات اتجا برزت اضية الر باملعرفة تمام اال تنامي ومع

ال  بحيث املدرسية اضيات الر وممارسة شكيل تنميةنوعية ع اضيات الر علم و عليم يقتصر

ارات وم خوارزميات تنمية حيث ومن ات، والنظر ن والقوان يم املفا حيث من معرفية جوانب

إ يمتد بل اضية، الر شطة األ ونات وسائرم ندسة وال وا ساب ا اضية ر عمليات إجراء

واك عقلية، عمليات ن و لت اضيات الر علم و وجدانيةعليم نزعات وتنمية أدائية، ارات م ساب

  .)2004،52(عبيد، إيجابية

الطالب يتعلم أن و ديدة ا األلفية اضيات الر عليم من دف ال أن روجرسون آلن ؤكد و

ات نظر حفظوا و يتعلموا أن س ول واقعية، مشكالت يحلوا وأن اضيات الر م بف يقومون كيف

ا عل وا يتدر ثم لية مش مسالك نفعية أك اضيات ر إ حاجة فالتالميذ املسائل،" حل

بؤ والت األحداث تحليل ع والقدرة املستقبل تحديات ة ملواج م إعداد ا علم م س شية املع
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املحتوى تقديم يتم أن ا م اضيات الر لتعليم عامة ات توج عبيد وليم ح ق و القرار. واتخاذ

موديوال  ل وتخاطبش م تمام ا ث س و ن املتعلم خصائص مع ناسب ت علم طرق و مشوقة ت

مر، م"(   ).2007،2حيا

ح الواقع، الطالب ا يمارس حياتية مشكالت صورة اضيات الر تقديم أن د مز أبو رى و

صور  ياتية ا لة املش بصياغة الطالب قام فإذا ، عملياً اضيات الر بقيمة نموذجشعروا ة

اضية الر النمذجة ا عل يطلق جديدة ارة م رت لظ ا، ل طوات ا من مجموعة واتبع ، ا ر

د، مز   ).2012،3(أبو

صف نك و اضية النمذجة(Meznik, 1999, 43)م ا الر س داعمة بأ اضيات لتدر  إن حيث الر

مية اضية أ الر ات تطبيق كيفية  تكمن النمذجة اض النظر و الواقع،  يةالر داف أحد و  األ

اضيات للر م كما األساسية م من و الذي التفك تنمية  س عليم علم  النقاط أ و

اضيات   .الر

علم يل س خاللھ من املتعلم ستطيع جسراً تمثل اضية الر النمذجة أن سون ا رى و

اضيات وت،الر اضية الر يم املفا تمثل اضية الر بواقعفالنمذجة ا ط وتر تجسيد أو رسم ا قدم

إ إضافة ، والتفك م الف تنمية م سا كما م، وحيا ن اضيةاملتعلم الر النمذجة أن

ا جديدوتطييقا ء لتقديم اضيات الر ملتعل ة ضرور أصبحت ارات م من تتطلبھ وما

م ة،علم  ).2014،3(تو

إنج رأت فقد ذلك، إ اإلضافة املسائلو ل مة م اتيجية اس اضية الر النمذجة أن لش

فقط، ا استخدام ع االقتصار وعدم النماذج بصنع ن املتعلم قيام مية أ إ وأشارت اضية، الر

موقف صياغة إ ا الر ا ل ش من املسائل ل تحو ع ند س شاط اضية الر فالنمذجة

والتج التمثيالت باستخدام مروراً ي،    ). English،2012سيدات(حيا

معاي أكدت اضية)(NCTMوقد الر املراحل جميع الطلبة تمكن أن يجب التعليمية امج ال أن

وتطبيق واختيار اضية، الر ار األف وإيصال ونقل يل و لتنظيم التمثيالت واستخدام بناء من
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ل التمثيالت واستخدام املشكالت، ل اضية الر التمثيالت روترجمة الظوا وتفس نمذجة

اضية والر واالجتماعية   .)NCTM،2000، 67(الطبيعية

يوط ا ا أل س ل اضيات، الر علم و عليم عند ة كب مية أ ذات اضية الر يم املفا عد و

املعر النمو ساير أن تمكنھ بوسيلة املتعلم تزود ا إ بل فحسب ا الر سيج ال ا م ون يت ال

إم تنظم جديدة حقائق يعاب باس سمح املرونة من عالية درجة ع ف اضيات، الر ادة

ملن األساسية اللبنات ية ا يم املفا عد و للمتعلم، املعر التنظيم ز أن دون ا تركي

اضيات. ،الر ل   ).2013،3(ز

اضيات الر ا موضوع س تدر النماذج استخدام ةوإن معا عملية رائدة خطوة عد

عملية أن كما العليا، األساسية املرحلة طلبة لدى قبوالً أك ا وجعل املجردة اضيات الر مواضيع

حل يعاب واالس م الف عميق ع ك لل يدفعھ للطالب ا سيط وت ية ا يم املفا نمذجة

يةاملسائل غزالة،ا   ).2009،40(أبو

ناء سابو اك اضية الر النمذجة استخدام أثر ع للوقوف الدراسة ذه ي تأ تقدم، ما ع

. األسا ع السا الصف تالميذ لدى اضيات الر مادة نحو ات واالتجا ية ا يم   املفا

الدراسة: لة بالمش شغل ال املشكالت م أ من اضيات الر التحصيل ي تد لة مش عد

وامل ن بو للعلومال العاملية الدراسات نتائج دلت وقد باليمن، اضيات الر س بتدر ن والتم

اضيات ع(TIMSSر الرا ن الصف طلبة ع ت أجر ال الدول2011،2007(والثامن) أن ع (

من أقل نتائج اضيات الر اختبار حققت قد اليمن، ا ضم ومن بالدراسة املشمولة ية العر

  ).2012،52اللولو،(العالاملتوسط

ي: اآل س الرئ السؤال الدراسة ذه لة مش   وتتمحور

اضيات الر مادة نحو ات واالتجا ية ا يم املفا ساب اك اضية الر النمذجة استخدام أثر ما

العاصمة؟ بأمانة ع السا الصف تالميذ   لدى
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الدراسة مية باس :أ ا تم خالل من ا مي أ الدراسة ذه سب تقديمتك النمذجة تخدام

ار األف ط تر كما اراملجردة، لألف محسوساً تمثيالً عطي وال للتالميذ، سية التدر العملية

ن ب الفردية الفروق ة مواج ساعد و يم املفا ع باه وتركزاالن السابق بالتعليم ديدة ا

ي: اآل مية األ تتمثل وكذلك   التالميذ

الدراقد .1 ذا م عس السا الصف تالميذ ا يواج ال ات الصعو عض ة معا سة

ية. ا يم املفا  علم

ذه .2 م س الصفقد تالميذ لدى اضيات الر نحو اإليجابية ات االتجا تنمية الدراسة

وعن اضيات، الر وعالم قيقي ا العالم ن ب ط ر من النمذجة تمثل بما األسا ع السا

ال النمذجة ق أشياءطر إ املجردة واألرقام اضية الر يم املفا ترجمة يمكن اضية ر

ومحسوسة.   ملموسة

اضيات. .3 الر س تدر النمذجة إدخال ع ن املعلم ع  قد

قة .4 بطر معدة دراسية وحدة الدراسة ذه قدراتالنموذجةتقدم تنمية ع عمل و ،

الر  النمذجة خطوات وفق املشكالت حل االتالميذ م ستفيد أن مكن و اضية،

والتعليم. بية ال ووزارة الباحثون وكذلك ، املنا ومطورو  مصممو

معاي .5 ترا حديثة اتيجيات اس استخدام ن للباحث ق الطر الدراسة ذه د تم قد

نماذج واستخدام املختلفة، ابطات ال إجراء ع التالميذ قدرة وتن املختلفة، العمليات

الواحد.متعد التعلي للموقف  دة

الدراسة: داف :أ إ الدراسة ذه   دف

وفقصياغة .1 ية ا دود ا اضيةملاً وحدة الر النمذجة   .دخل

ية .2 ا دود ا وحدة اضية الر النمذجة استخدام أثر يمعمعرفة املفا ساب اك

ية.  ا

تال  .3 ات اتجا اضية الر النمذجة استخدام أثر مادةيممعرفة نحو ع السا الصف ذ

اضيات.   الر

الدراسة: اآلتية:فرضيات الفرضيات اختبار الدراسة ذه   تحاول
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1. ) داللـــــــة مســـــــتوى عنــــــــد ا إحصـــــــائيً دالــــــــة فـــــــروق توجـــــــد ــــــــα=0.05ال ن) بــــــــ التحصـــــــيل

س. التدر قة طر إ عزى والضابطة ية التجر ن املجموعت درجات   متوسطي

ع .2 إحصــــائيا دالــــة فــــروق توجــــد مســــتوىال درجـــــاتα=0.05(داللــــةنــــد متوســــطي ن بــــ (

س. التدر قة لطر عزى ات االتجا مقياس ع والضابطة ية التجر ن  املجموعت

الدراسة: :حدود ع الدراسة ذه   تقتصر

 طبعة ع السا الصف تالميذ ع املقرر اضيات الر كتاب املتضمنة ا وحدة

 م.2014

 امل مستوى عند التحصيل املسائل.قياس وحل م، والف  عرفة،

 صنعاء العاصمة بأمانة األسا ع السا الصف الدراتلميذات العام خالل

2014/2015 

الدراسة: ات   مصط

اضية الر النمذجة:النمذجة لمة التصميمModulusشتق أو القالب ع و ية، الالتي اللغة من

إ دف مجسم أو مجرد رسم و و سط، وامل ءاملصغر ال ملمح ار بإظ ن، مع ء م ف يل س

لمة ن الباحث عض ستخدم و عمل، وكيف لمةModelingللعيان من واألوModellingبدال

(النمذجةع ع والثانية اء) األز   ).2014،257(سليمان،)(عرض

الدراسة ذه اضية الر بالنمذجة قصد م:و اضيات الر مسائل مشكالتتطبيق ة عا

ما ن ب الفجوة لتقليص محسوسة؛ أشياء إ املجردة واألرقام اضية الر يم املفا وترجمة واقعية،

خالل من تطبيقي و وما نظري الرمزيو التمثيل أو ال األش أو بالصور أو لمات بال سواء ا تمثيل

الضعف نقاط ع والتغلب ا الر وم للمف م الف لتعميق املحسوس عمليةأو أثناء ر تظ ال

والتعليم   .التعلم

ية: ا يم املفا ساب الصفاك تالميذ قدرة الدراسة: ذه ية ا يم املفا ساب باك قصد و

مقاساً ا وتطبيق ا يعا واس ية، ا دود ا وحدة ية ا يم املفا معرفة ع األسا ع السا

التالميذ ا عل يحصل ال الغرض.بالدرجة ذا ل عد ُ امل التحصي   االختبار
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ار:التحصيل واألف يم املفا وتطبيق م وف معرفة ع التلميذ قدرة بأنھ ا إجرائيً التحصيل ف عرَّ

ا عل يحصل ال بالدرجات ا مقدرً ية واملقاديرا دود ا وحدة املتضمنة اضية التلميذالر

املإخاللمن التحصيل اختبار عن والتطبيق.جابتھ م والف املعرفة مستوى عند الغرض ذا ل   عد

  :االتجاه

املشـــــاعر مجموعــــة بأنــــھ: االتجـــــاه ــــف عر يمكــــن االتجــــاه فـــــات عر مــــن عــــدد ـــــ ع الوقــــوف خــــالل مــــن

ات) ــــ (املث للمواقـــف اســـتجابتھ توجـــھ ـــ وال مـــا موضـــوع نحـــو الفـــرد ـــا يحمل ـــ ال واملعتقـــدات ـــار واألف

املوضوع. بذلك   املرتبطة

ــذهول عــرفغــرض ـــالدراســـة ــارال واالف واملعـــارف املشــاعر مجموعــة بأنـــھ: اضــيات الر نحـــو االتجــاه

عـن ــ األسا التعلـيم مــن ع السـا الصــف تلميـذ ـا مقــدرةيحمل اضـيات ــاالر عل يحصـل ــ ال بالدرجـة

ـ الغرض. لذلك عد أُ مقياس ع استجابتھ خالل   من

للدراسة ة النظر لفية   :ا

عّر النموذج والتطبيق،: ة النظر ن ب امل بالت سمح للتفك قة طر بأنھ: عام بوجھ النموذج ف

قابلة منطقية بصورة واإلجراءات والعمليات األحداث بھ سكن تخطيطي تمثيل بأنھ: أيضا عّرف و

والتفس واالستدالل، املماثلة، ا: م متعددة وظائف التنظ عملية وللنماذج ، والتفس م للف

تلكو  ھ عا الذي املجال عن ة وا نية ذ صورة ن و وامدة،النماذجت ا ،2012(العدوان،

163.( 

رة ظا من مثالية ة والعالقات للعناصر اضياً ر تمثيالً ع ا الر النموذج ومصط

ستطيع و املشكالت وحل رة الظا وتفس لتوضيح اضية الر النماذج استخدام مكن و معقدة،

ولتمثيل البيانية والرسومات داول وا املعادالت باستخدام ر للظوا اضية الر النماذج بناء الطالب

واخرون،العالقات نة،   ).2007،29(أبوز

النماذج: استخدام من والعملياتالغرض بة القر ر الظوا ة رؤ لتعذر إما تصمم النماذج إن

جيدة خدمة النموذج لنا يقدم وعليھ االواقعية، م املعقدة السيما ر والظوا العمليات توضيح

ب ال ة النظر وفحص لتصوره جاء الذي ء ال دراسة بذلك م س و ا، صور يل س او عل

د، مز   ).2012،24(أبو
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ذه ع بالعبور سمح كجسور النماذج ت اعت ة والنظر الواقع ن ب املوجود للفجوة ونظراً

البحث أثناء الواقعالفجوة مع املتفاعلة يم املفا ر وتصو التعب ع النماذج عمل و ي، اإلجرا

يحتاج ولكن املدروسة، ر للظوا أفضل وضبط م ف ساعد قيقة ل سط م كجزء وتمثيلة

للواقع تمثيل بذلك النموذج ليصبح د التجر وقوة وإبداع نية ذ قدرة قيقيبناءه (باشيوة،ا

2005.(  

النمو  :بناء ا الر إلنجازذج أو ما، لة مش ل علمياً اً اتجا يمثل ا الر النموذج بناء إن

حيث فيھ. مرغوب سابقإدف لنموذج ر تطو أو جديد نموذج ل ة- ن نظر عناصر ع يحتوي

عملية مالئمة.-وأخرى قة بطر العناصر ذه ن ب املواءمة بكيفية يتعلق النموذج بناء   فإن

عند ط ش ناولو ي وأن الدراسة، قيد النظام للتطبيق قابالً ون ي أن ا الر النموذج بناء

قابال  ون ي وأن الواقع مع متفقة املستخدمة املعادلة ون ت وأن املدروسة، ات املتغ ل أو عض

تعاملون س الذين بواسطة واالستخدام م راح،معھللف   ).2000،92(ا

النمذجة عن خية تار   :نبذه

راحأشارت من105-2000،104(ا يات السبعي ان اضية الر النمذجة وم مف ور ظ بدء أن (

دون ذكر وقد ما. رة لظا ا ر نموذج بناء عملية ا أ ا إل نظر يُ ان حيُث ن، العشر القرن

بالواقع. ا وعالق اضية الر النمذجة عملية لتوضيح التا املخطط   ورايت

  

  

  

  

  

  

  

ل لعملية1(ش ورايت دون مخطط نقال ) راح،:عنالنمذجة   )2000(ا

 الموقف الظاھر

 لالح نموذج ریاضي

 بناء 

 حل

 طبق 
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للموقف ا ر نموذج بناء ثم ر، ظا موقف مالحظة من تبدأ النمذجة عملية أن املخطط يو

ر. الظا املوقف ع تطبيقھ يتم حل إ نصل رح   الظا

معي حالة بمالحظة تبدأ النمذجة عملية ذكرأن ال بأن حقيقيوتضيف وضع ون ت قد ذه و نة

وقدم الة، ا تصف ال ات املتغ إيجاد تتمثل م واأل األو طوة وا ن، مع لوضع تجر أو

النمذجة عملية لتوضيح ي اآل ل   الش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل راح،2(ش (ا عن نقال النمذجة لعملية ال مخطط (2000(  

مو  من تبدأ النمذجة عملية أن املخطط منيو يمكن اضية ر ات بمعا تمر ثم مالحظ قف

قيقي. ا العالم جديدة تجارب ع والتعميم بؤ الت ا   خالل

ف عر مثل ا وخطوا النمذجة وم مف تو ال واملخططات فات التعر عددت حاتمثم

كروس1983( ف عر و ،()cross, 1985ان الذي ع الطا أن نجد فات التعر تلك خالل ومن ،(

ة الف تلك الكمبيوتر برامج مخططات عيد حد إ شبھ ا أ يات السبعي ة ف خالل ا عل غلب

 ابدأ

 الموقف المالحظ

 تحدید المتغیرات

 التعمیم

 النموذج، العالقة بین المتغیرات

 التنبؤ

 مفاھیم جدیدة

 الصدق

 تجارب جدیدة معلومات جدیدة



 

261 
 

   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة      جامعة الناصرمجلة 

   واالتجاھات التحصیل على الجبر تدریس في الریاضیة النمذجة استخدام أثر
  

  مھدي المحزريعبد اهللا عباس د.
  خدیجة محمد علي الحبابيأ.                                         

مالحظة لة، (مش الواقع من تبدأ النمذجة أن ع اتفقت ا جميع ولكن عيد. حد إ شابھ وت

أخرى. مرة الواقع إ عودة ا يل مختلفة اضية ر ات معا ثم قيقي) ا   العالم

النمذجةأما  ف عر ارتبط فقد ن العشر القرن من يات الثماني من األول النصف

تبدأ انت طوات ا ذه جميع فإن سبق وكما طوات ا ذه لتوضيح وشروح ال وأش بخطوات

س داف أ أو ن مع نظام من يبدأ ان اآلخر والبعض ا دراس يتم الواقع، من مالحظتھ لة بمش

أخ أحيانا ا نلتحقيق ب الواقعة ة الف أما ع1995-1990رى، املشار من العديد أيدت فقد م

للمنا كأساس عموماً املشكالت حل اعتماد إ ودعت اضية الر والتطبيقات النمذجة ار أف

) ركزت وقد والتعليم، (عملNCTMالتعليمية اضية الر والنمذجة املشكالت حل ع شدة (

راح، (ا اضيات)   ).2000،123الر

اضية: الر النمذجة وم النمذجةمف لمة أوmodulusشتق القالب ع و ية، الالتي اللغة من

ار بإظ ن، مع ء م ف يل س إ دف مجسم أو مجرد رسم و و سط، وامل املصغر التصميم

عمل. وكيف للعيان ء ال   ملمح

معني تجسياوللنموذج ما: أول تالزمان و يتقاطعان لتمثيلن النظري، العلم ملنطوق مادي م

اضياً  ور منطقياً ا قار و سية ا ع الوقا لة ي عيد نظري سق ما: وثان ا. ف والتفك ر الظوا

  ).2014،257(سليمان،

وفق(Ang, 2005)عّرف قيقي ا العالم ل مشا اة) (محا تمثيل عملية ا: بأ اضية الر النمذجة

و  اضية، الر معھالشروط التعامل يمكن ا ر نموذج باستخدام ل املشا لتلك حلول إيجاد

لة مش ل تحو اضية الر النمذجة أن أي قيقي، ا العالم لة املش عقيد من سط أ بصورة

إ ل ا جم ن ذلك عد و اضية، الر لة املش تلك حل ثم اضية، ر لة مش إ قيقي ا العالم

قيقية. ا   الشروط
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:وقد التا ل بالش ذلك   مثل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A simple view of the mathematical modelling process  

) ل مخطط3الش لعملية): كنج   (Ang, 2005)النمذجةانج

اضية: الر النمذجة داف   أ

: إ اضية الر النمذجة   دف

وتنميعز -1 املشكالت.ةز حل نحو االتجاه وتحسن   اإلبداع

تطبيقية.إحد-2 سياقات اضيات الر استخدام نحو مناسبة ات اتجا   اث

كأفراد،-3 ا يحتاجو سوف ال اضيات الر تطبيقات ملمارسة التالميذ د تزو فرص ادة ز

ن. ني وم ن،   مواطن

ن-4 و التلميذ يتعلمھ ما ن ب الفجوة تقلص ا و اضيات للر متوازنة صورة عمل مة املسا

العا قيقي.مشكالت ا   لم

اضية.-5 الر يم املفا يعاب واس م ف   املساعدة

Real world 
problem 

  مشكلة حقیقیة

Mathematic
al problem 
  مشكلة ریاضیة

Real world 
solution 

مع العالم  مقارنة الحل
  الحقیقي

Mathematic
al solution  
  الحل الریاضي

  الصیاغة 
Formulation 

  

   تفسیرال
Interpretations 
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إ املعقدة ياتية ا املشكالت ل تحو و النمذجة من األسا دف ال أن إ د مز أبو ش و

بأن الطالب وشعور لة، املش ن ب العالقة سيط ت عد ا مع التعامل ل س اضية ر صورة

وقيمة فائدة ا ل اضيات د،الر مز (أبو ا شو ع ال ياة   ).2012،29ا

اضية: الر النمذجة مية اضيات،أ الر علم قة طر مة م امات إس للنمذجة أن نك م يرى

ناك وأن اضية، ر قة طر شك أي بدون عدّ أناواسعاتفاقاو ع اضيات الر علماء ن ب

جمي فيھ أمرمرغوب اضية الر الطرق ع شديد عال اإلجابة أن يرى و ف ولذلك ات، املستو ع

مما عت والنمذجة اضيات. الر علم سة الرئ داف األ مقدمة عت ننمذج؟ كيف السؤال

الطالب لدى املتعة توجد أن يمكن ا أ إ باإلضافة اضيات الر عليم وا ل ش م الف عمق

اضيات الر  .)Meznik، 1999، 69(علم

كية            األمر املتحدة الواليات اضيات الر ملعل القومي املجلس وثيقة اشارت  ،2000(وقد

NCTM(التمثيالت عزز و ا عليم داف أ تحقق عملية ا باعتبار اضية الر النمذجة مية أ إ

ا الر العالقات م وف لتمثيل اضية الر النماذج باستخدام نادت حيُث اضية، واستخدامالر ضية،

يائية الف ر الظوا وتفس لنمذجة التمثيل التمثيالت عملية داف أ ضمن اضية والر واالجتماعية

يتطلب حيث املشكالت، حل عملية توظف ا الر التمثيل أو النمذجة عملية وإن ، ا الر

ا ناء و بالرمز ات املتغ ذه عن والتعب ات املتغ استخدام املشكالت واستخدامحل ملعادالت

تنمية إ يؤدي واملادية ة البصر التمثيالت من نماذج استخدام وأن داول، وا والرسوم ال األش

) ا الر والتفك املشكالت حل اضية الر   ).NCTM، 285، 2000القدرة

عت و ، ا الر التفك ارات م من واحدة اضية الر النمذجة عدّ استخداماإوُ أقوى تحدى

من العديد لنمذجة ات املستو جميع الطالب ميع الفرصة تتاح أن يجب لذا اضيات الر

واخرون، نة، (أبوز م ملستوا مناسبة بطرق اضياً ر ر   ).2007،29الظوا

مر(و اآلتية:2007،32ص النقاط النمذجة مية أ (  

  و م تصبح أن ب ي املتعددة ا ارا بم اضية الر اضياتالنمذجة الر ملنا أساسياً ناً

متعددة. ات ملستو وفقاً وذلك املراحل،   جميع
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 .اضيات الر عليم داف األ م أ من عدّ اضية الر النمذجة كيفية الطالب   عليم

 م لد عزز و الطالب، لدى العليا التفك ارات م تنمية اضية الر النمذجة ساعد

املشكال  حل العل   ت.األسلوب

 مع ذات اضيات الر جعل ساعد قد اضية الر والنمذجة التطبيقات خالل من التعليم

لھ س ل موضوع ا بأ اضيات الر حول السائدة الفكرة إزالة كذلك ساعد و للطالب،

بالواقع.   عالقة

 عليم جعل و اضيات للر التطبيقي انب ا ر يظ األخرى بالعلوم اضيات الر ط ر

اضيات سالر ل موضوع اضيات الر بأن السائدة الفكرة ل يز بدوره ذا و ، وممتعاً مشوقاً

العلوم اضيات الر لتطبيق األسا املجال عت اضية الر فالنمذجة بالواقع، عالقة لھ

  األخرى.

 اإلحصائية امج ال ور وظ اسبات، ا تكنولوجيا توظيف اضية الر النمذجة ساعد

ساعدت ائلة املستقبل.ال شراف واس املشروط، بؤ الت اضية الر النمذجة   استخدام

النماذج: يف   تص

ا ف ا استخدام املراد مة امل إ طبقاً مختلفة متطلبات لتحقيق اضية الر النماذج استخدام إن

بطرق النماذج يف تص يمكن أخرى عبارة و النماذج، ذه ل مختلفة أنواع ن ب التمي إ يدفعنا

ا،م عل ند س ال ة والنظر لھ، املسندة مة وامل النموذج، ھ عا الذي املوضوع حسب ختلفة

(علوش، للنماذج يفات التص من كث وجد األساس ذا ما،)2012وع يفات التص ذه ومن

:)2007،39مر(أورده إ تصنف النماذج أن  من

طبيعية: .1 بوصنماذج تم ال النماذج تلك ظةو عند ر الظوا أو وادث ا ف

طبيعية. نماذج الفوتوغرافية الصور عت أن مكن و  معينة،

ندسية .2 ممثلةنماذج الدراسة محل دث ا خصائص تصف ال النماذج ا يقصد :

توضيحية. رسوم يئة ع معينة حركية  مواقف

التخطيط: .3 تدفقانماذج تتمثل ال النماذج تلك عن عبارة عندو العمليات ت

وخالفة. التأج أو ن، التخز كعمليات ن، مع منتج يع تص من اء االن خالل معينة  مراحل
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مماثلة .4 تمثلنماذج وال ندسية ال النماذج من نوع و التناظر أو املماثلة نماذج :

راط.امعينانظام ا مثل اإلجما النظام خصائص عض  باستخدام

اضية .5 ر نمانماذج و لشرح: اضية ر بصورة توضع د التجر من عالية درجة ع ذج

اضية. الر الرموز مستخدمة محددة ات متغ ن ب معينة عالقة لتمثيل أو ن مع سلوك

: إ ا م للغرض وفقاً ا بدور  وتصنف

 .معينة عالقات تصف وصفية:  نماذج

 .ا ل ونة امل العالقة سلوك تو توضيحية:  نماذج

 تت ھ: بؤ ت معينة.نماذج شروط تحت العالقات سلوك   بأ

اضيات الر س تدر النمذجة استخدام (:خطوات وآخرون نخلة عايدة أن2003،11ش إ (

التالية: طوات ا شمل اضية الر النمذجة   مراحل

لة .1 املش لة.تحديد املش مجال تحديد املرحلة ذه وتتضمن :  

النموذج .2 ن ترجمةتكو املرحلة ذه تم و إيجاد: ومحاولة اضية، ر عالقات إ لة املش

التعقيد. شديدة اضية الر العالقات حالة النموذج سيط وت املالئم،   النموذج

النموذج: .3 بدقة.حل محددة اضية ر أساليب ع االعتماد يتم املرحلة   ذه

النموذج .4 صالحية ع كم النموذجا أن من التأكد و املرحلة ذه من الغرض ح: املق

ا. أجل من ُصمم ال بالوظيفة   يقوم

النموذج .5 تنفيذية.تطبيق عمليات إ النموذج نتائج ترجمة املرحلة ذه تم و :  

اآلتية: طوات ا اضية الر النمذجة خطوات تحديد يمكن سبق   ومما

وتحدي .1 ا م وف لة املش بقراءة التلميذات تقوم طوة ا ذه و لة: املش وتحديد م دف

واملطلوب.   املعطيات

واملطلوب .2 املعطيات التفك يتم حيث : ا الر النموذج لبناء الالزمة الفروض وضع

ات. املتغ ن ب املتداخلة العالقات   ودراسة

ومحاولة .3 ا الر النموذج إ للوصول النموذج أجزاء تركيب يتم : ا الر النموذج بناء

صورة. أفضل إ للوصول   عديلھ

ال .4 أوحل ال األش باستخدام أو ياً ج إما املناسبة، قة بالطر وذلك : ا الر نموذج

داول. ا أو البيانية   الرسوم
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من .5 والتحقق الواقع، ع تطبيقھ انية إم يان و ل ا تفس يتم : ا الر ل ا تفس

ل. ا   معقولية

ل. .6 ا ة من التحقق يتم طوة ا ذه و ل: ا ة من  التأكد

النمذجة:افو  ع القائمة ئة الب عدّئد وكما ، ا الر التمثيل صورة اضية الر النمذجة عدّ

العالم أجزاء عض لوصف أداة أو يقي، الف بالواقع املجردة اضية الر يم املفا ط لر حقيقية أداة

واس اضية الر بالنماذج العناية ة األخ اآلونة زادت وقد اضية، ر بدالالت قيقي اا تخدام

ذات ا باعتبار الواقعية، العملية والتطبيقات اضية الر املسائل حل خاصة و اضيات الر س تدر

املجردة يم املفا ط ر إ األساسية املرحلة طلبة حتاج و اليومية، ياة ا نفعية وظيفية فائدة

صياغة ع ساعد ذا و صية، ال م ا خ و يقي الف بالواقع ديدة والتعميماتا يم املفا

(األخرس، يحة بصورة ا   ).2010،12واستخدام

اضيات الر عالم إ ياتية ا املشكالت من االنتقال ع القدرة ع عتمد النمذجة النجاح إن

إ ا خالل من تحول ال الكيفية وتحديد ياتية ا لة املش يعاب اس ع ذا و معا ما ر وص

وتح اضية، ر د.صيغ بالتجر العملية ذه وتتصف نمذجتھ يمكن لة املش ر مظا من أي   ديد

متكرر ل ش ستخدم وأن عام ل ش املشكالت وحل تفس من اضية الر النماذج تمكن كما

أخرى مشكالت حل إ عود قد اضية ر معادلة حل وإن ة، مشا مشكالت وتوظف

كما أخرى، معرفية ومجاالت منوعة تمثيلموضوعات ما م دوراً ونية اإللك التكنولوجيا تلعب

ابري، (ا املشكالت وحل النماذج ناء و   ).2005،24املشكالت

ل س ء ل "أن و التعلم، عن األساسية قيقية ا ع بالنمذجة التعلم مدخل عتمد و

ا سية التدر املداخل م أ من عد و تحاكيھ"، أو تمثلھ أن استطعت إذا اعلمھ ف ستخدم ل

أو التخيل خالل من اراملجردة األف م ولف م بمالحظا ليحسوا ن املتعلم ملساعدة النماذج املعلمون

يتعلمون. ملا العميق م الف من يتمكنوا ح   التصور

الطالب شعور ا: م فوائد ا ل اضية الر النمذجة استخدام ع القائمة ئة الب بأن د مز أبو رى و

ال مية حياتية،بأ مشكالت حل ع عمل ال اضية الر النماذج ناء ب يقوموا عندما اضيات ر
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ا ول ياة ا مفيدة مادة اضيات الر بأن الطالب وشعور التعلم، عملية ن تحس ع عمل ا وأ

د، مز (أبو املجاالت جميع متعددة   ).2012،33استخدامات

اآل الفوائد ايراد يمكن سبق ال ومما اضية:تية الر النمذجة   ستخدام

 مما اضية، الر النماذج باستخدام الواقعية املشكالت ل التالميذ دافعية ادة ز

. مع وذات ممتعة مادة اضيات الر   يجعل

 استخدام خالل من املنطقي التفك ارات بم التالميذ د وتزو التعلم، جودة ن تحس

النمذجة.   خطوات

 ة ر با التالميذ م.شعور أخطا من م علم و لول ل م وتجر النماذج صنع   أثناء

السابقة:   الدراسات

ة( تو يعاب)2014دراسة اس ع اضية الر النمذجة اتيجية اس استخدام أثر معرفة إ دفت

محافظة األسا ع السا الصف لطالب القياس وحدة اضية الر املسائل وحل يم املفا

و  ن، فلسط (القياس)قلقيلية وحدة صياغة إعادة اضية الر النمذجة استخدام خالل من ذلك

البحث تطبيق وتم ، التجر شبة املن الباحثة واستخدمت ع، السا للصف اضيات الر كتاب من

من( ونة م عينة فاطمة76ع يدة الش مدرسة األسا ع السا الصف طالبات من طالبة (

للبنات األساسية الدراسةغزال أدوات أما ية)، وتجر (ضابطة، ن مجموعت إ مقسمة قلقيلية

النتائج رت وأظ اضية، الر املسائل ل واختبار اضية الر يم املفا يعاب اس اختبار تمثلت فقد

اضية الر يم للمفا البعدي التحصيل اضية الر بالنمذجة درست ال ية التجر املجموعة تفوق

ا املسألة اضية.وحل   لر

حل)2013(السعيديدراسة ارات م تنمية النمذجة استخدام فاعلية مدى دراسة إ دفت

املسألة م (ف اضية الر ل- املسألة ل خطة ل-وضع ا لدى-تنفيذ ل) ا ة من التأكد

السعودية ية العر باململكة عس منطقة االبتدائية باملرحلة التعلم بطيئات   .التلميذات
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والضابطة)، ية (التجر ن املجموعت تصميم ع القائم التجر شبھ املن البحث واعتمد

) من البحث عينة ونت املسألة95وت حل ارات م اختبار من الدراسة أداة وتمثلت تلميذة، (

املسألة. حل ارات م تنمية النمذجة فاعلية إ الدراسة توصلت وقد اضية،  الر

التحصيل)2013(امحمددراسة اضية الر النمذجة استخدام فاعلية دراسة إ دفت

البحث واعتمد يا، لي التخصصية ة الثانو طالب لدى اضيات الر العليا التفك ارات وم

) من البحث عينة ونت وت والضابطة)، ية (التجر ن املجموعت ع القائم التجر شبھ )71املن

من وطالبة لوحدةطالباً الطالب دليل الدراسة أدوات وتمثلت الثانوي، ي الثا الصف طالب

التفك ارات م واختبار ، تحص واختبار املعلم، ودليل اضية، الر النمذجة باستخدام اإلحصاء

تنمية اضية الر النمذجة استخدام فاعلية البحث نتائج ت أو وقد الوحدة. العليا

الت ارات وم يا.التحصيل لي التخصصية ة الثانو طالب لدى اضيات الر العليا   فك

جولد ة(Gould,2013)دراسة الثانو املدارس ن اراملعلم وأف يم مفا تحديد إ دفت ال

اضية الر النماذج حول كية األمر املتحدة أجلولومبيا  الواليات من اضية الر والنمذجة ،

ا ع وأجاب نت، اإلن ع شرت بانة باس ممثل آراء استطالع مستخدمة ن، املعلم عليم ر تطو

ن املعلم عند خطأ م ف وجود النتائج رت وأظ اضيات، الر بتعلم ن تم وامل ن املعلم من ة كب عينة

ا وم اضية، الر والنماذج اضية الر النمذجة يم بتصوراتبمفا مرتبط وأخرى ا بخصائص مرتبط

إ ن املعلم ترك وتوجيھ النمذجة، م ف بضرورة وأوصت ا، باستخدام مرتبطة اضات واف

رالتعليم. وتطو بالواقع، ا ط ور اضيات. الر م ف طرق م كأ ا  استخدام

أبو ددراسة ت)2012(مز ع اضية الر النمذجة استخدام أثر معرفة إ اراتدفت م نمية

النمذجة استخدام خالل من وذلك غزة، بمحافظة السادس الصف طالب لدى اإلبدا التفك

للصف اضيات الر كتاب من ة) العشر (الكسور الثانية الوحدة صياغة إعادة اضية الر

(الطالقة واإلبداع التفك ارات م تنمية األسا ع-املرونة-السادس ونت وت ينةاألصالة)،

) من إ83الدراسة مقسمة االبتدائية الب دير ور ذ مدرسة السادس الصف طالب من طالباً (

النتائج رت وأظ . اإلبدا التفك اختبار ف الدراسة أداة أما ية)، وتجر (ضابطة ن مجموعت
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النم باستخدام درست ال ية التجر املجموعة لصا إحصائية داللة ذات فروق ذجةوجود

حده. ع ارة م ل وكذلك ل ك اإلبدا التفك ارات   اختبارم

إنجل اليا(English,2012)دراسة اس األسا األول الصف البيانات نمذجة عن أجرت ال

لدروس شطة األ واملعلمون الطلبة ا ف وانخرط سنوات ثالث استمرت طولية دراسة و

ا وتمثلت ومقارنةالعلوم، بيانية، بنماذج األطفال ئة ب من ر وظوا خصائص تمثيل شطة أل

النمذجة ن ب العالقة يان و وتوقعات بؤات ت وعمل االختالفات، وتفس صائص، وا االختالفات

وكذلك بالبيانات، لإلحساس الطلبة ر تطو أن إ الدراسة نتائج وأشارت اضية، الر املسألة وحل

ما ع ك بؤال الت ع القدرة ن وتحس صائص، ا ن ب االختالفات م وف البيانات،   .عنيھ

مر( ن)2007دراسة املعلم للطالب/ الالزمة اضية الر النمذجة ارات م عض تنمية إ دفت

عينة ونت وت ، التجر املن الباحث واستخدم عدن، جامعة بية ال لية ب اضيات الر شعبة

) من ع)43الدراسة الرا املستوى طالب النمذجة-من ارات م مقياس الباحث واستخدم اضيات، ر

مقياس اضية، الر النمذجة ارات م عض امتالك مدى لقياس فقرات من ون ت و اضية، الر

ناك أن الدراسة رت وأظ ، عدياً و قبلياً املقياس تطبيق وتم اضية، الر النمذجة نحو االتجاه

مستوى نامج.انخفاضاً ال تطبيق قبل اضية الر النمذجة ارات م ن املعلم   الطالب

راح( ا األردن)2000دراسة العام التعليم مرحل اضيات الر منا ر تطو تناولت وال

منا اضية الر النمذجة لتناول معيار وضع إ الدراسة دفت و اضية، الر النمذجة ضوء

ا ملرحل اضيات ذاالر من باألردن العام التعليم اضيات ر منا موقف وتحديد العام، لتعليم

العام لتعليم مرحل ع املقررة املدرسية اضيات الر كتب من الدراسة مجتمع ون وت املعيار،

ضوء باألردن العام التعليم اضيات ر كتب جميع بتحليل الباحثة وقامت ة)، والثانو (اإللزامية

األ تناول معيار حيث من املحتوى ومعاي باألردن-داف العام التعليم اضيات ر النمذجة-كتب

ناء و النمذجة تجاه اً وا قصوراً ناك أن الباحثة ا ل توصلت ال النتائج م أ ومن اضية، الر

. املدر الكتاب أو اج امل مستوى ع يرد لم النمذجة وم مف إن حيث اضية، الر   النماذج
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لتقديم(Lege,2003)ليجدراسة متقابلة سية تدر مداخل ن ب مقارنة دراسة إ دفت ال

النماذج ية ب وعن النمذجة عن ص ال يتعلم عندما يحدث ما ودراسة اضية الر النمذجة

من برنامجاً الدراسة وتضمنت ، التجر املن البحث ع واتبّ ،( ا (مبادئ ا قبل ما مادة

ش أ الخمسة النماذج من العديد ع تحتوي شطة األ انت األو ن، ملدرست تقديمھ وتم طة

النمذجة ع ك ال ان و ا نفس املشكالت تقديم تم الثانية املدرسة و محددة، لة مش تو

إ الدراسة وتوصلت للنمذجة، محددة داف أ ضوء ن مرحلت ع التقييم وتم اية، ال مفتوحة

أفضلأن اية ال مفتوحة مشكالت حل خالل من النمذجة ق طر عن علموا الذين الطالب أداء

ن. اآلخر الطالب أداء   من

ــار األف ـم ف التالميــذ ـ ع ل ســ قـد اضــية الر النمذجـة اســتخدام ان ـ يت العــرض ـذا خــالل مـن

اضـــيا الر نحــــو م ــــا واتجا م تحصــــيل مســـتوى مــــن يحســــن التــــا و اضـــية وحيــــثالر توجــــدإت. ال نــــھ

بحثــــــت ــــــاتأثــــــر ــــــدراســـــة االتجا وتنميـــــة التحصــــــيل ــــــ ع اضــــــية الر اضــــــياالنمذجـــــة الر ــــــتنحــــــو

البـــاحث علــم حســـب اليمنيـــة ــة ور م امتـــدادا ـــ عت ــ وال الدراســـة ـــذه جــاءت لـــذلك للدراســـاتان

ال الدراســــات مـــــن اليـــــة ا الدراســــة اســـــتفادت وقـــــد ـــــذا املجــــال، ـــــذه ـــــ البعـــــدالســــابقة ـــــ ســـــابقة

النتائج. تفس عن فضال ي واإلجرا ي   املفا

الدراسة:   إجراءات

الدراسة من : التجراُ :أوالً شبھ املن الدراسة ذ يةستخدم تجر مجموعة–(مجموعة

الضابطة ضابطة) واملجموعة اضية، الر النمذجة وفق ية التجر املجموعة س تدر تم حيث

االعتي قة وكذلكبالطر ن، املجموعت س تدر من اء االن عد التحصي االختبار تطبيق ثم ادية،

الدراسة. عينة ع عديا و قبليا االتجاه مقياس   تطبيق

الدراسة مجتمع : عة:ثانياً التا املدارس ع السا الصف تلميذات من الدراسة مجتمع ون ت

الدر  للعام العاصمة بأمانة والتعليم بية ال (ملكتب   م).2015-2014ا

الدراسة عينة : إحدى:ثالثاً القدس مدرسة ع السا الصف تلميذات من الدراسة عينة ونت ت

ع، السا للصف ن ت دراس ن شعبت من املدرسة ون وتت العاصمة. بأمانة األسا التعليم مدارس

مثلت ي العشوا ن التعي منإحدىو ونة م و ية التجر املجموعة ومثلت41(الشعب تلميذة (



 

271 
 

   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة      جامعة الناصرمجلة 

   واالتجاھات التحصیل على الجبر تدریس في الریاضیة النمذجة استخدام أثر
  

  مھدي المحزريعبد اهللا عباس د.
  خدیجة محمد علي الحبابيأ.                                         

) من ونة م و الضابطة املجموعة األخرى تلميذة.40الشعبة نوتم) املجموعت افؤ ت من التحقق

م السابق اضياتالتحصيل الر   .ادة

الدراسية الوحدة إعداد : عاً من:را ية) ا واملقادير دود (ا الثالثة الوحدة صياغة ِعيد أُ

زء ا ع السا الصف الدراسيةكتاب الوحدة عرض تم وقد اضية. الر النمذجة قة لطر وفقاً األول

ا صدق من للتأكد ن املحكم من مجموعة الالزمة.ع التعديالت ت أجر م مالحظا ضوء   و

املعلم دليل إعداد : واملقاديرأ:خامساً وحدة س تدر بھ شد س للمعلم دليال الباحثان عد

ال للنمذجة وفقا ية االتية:ا ونات امل ع الدليل اشتمل وقد اضية   ر

اضيات. .1 الر علم و عليم ا مي وا اضية الر النمذجة وم مف تناولت   مقدمة:

العناصراالتية: .2 ع اشتمل الوحدة:   مخطط

a. (الوحدة عن عامة (فكرة بالوحدة ف  التعر

b. التعلم بالوحدة.مخرجات اصة  ا

c. :الزمنية طة الوحا تنفيذ حصصاستغرق خمس بواقع أسابيع خمسة دة

.  أسبوعياً

d. واشتمل الدروس لتنفيذ تفصي مخطط ع الدليل احتوى الدروس: مخطط

: ع درس ل  مخطط

بالدرس. - اصة ا التعلم  مخرجات

واألدوات. -  الوسائل

الدرس. - املتضمنة اضية الر  املفردات

الدرس - ية (التعليو ب س التدر يد، التم من: ونت ت والتعلم)ال م

م. والتقو اتمة ا اضية، الر النمذجة  بحسب

الدراسة: ذه طور والذي اضية، الر النمذجة بحسب الدرس س يو ي اال   واملخطط
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 بناء النموذج

 مراجعة النموذج

 حل النموذج

تفسیر الحل والتحقق من 
 صحتھ

 االنتقال الى المھمة التالیة

 التھیئة

 فھم المشكلة

 طرح المشكلة

  سیر الدرس بحسب النمذجة الریاضیة) 4( الشكل

 الخاتمة والتقویم



 

273 
 

   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة      جامعة الناصرمجلة 

   واالتجاھات التحصیل على الجبر تدریس في الریاضیة النمذجة استخدام أثر
  

  مھدي المحزريعبد اهللا عباس د.
  خدیجة محمد علي الحبابيأ.                                         

و  الدليل طور م مالحظا ضوء و ن، املحكم من مجموعة ع الدليل ُعرض صورتھأوقد خرج

ائية للتطبيق.وأصبحال زا   جا

الدراسة أدوات :   سادساً

التحصي-1 تحصي:االختبار اختبار عد تحصيلأٌ واملقاديرلقياس دود ا وحدة الطالب

خمس األولية صورتھ االختبار تضمن وقد والتطبيق، م، والف املعرفة مستوى عند وذلك ية اا

سؤاالًوعشر  ا:ن مقالي10م و(ةأسئلة س15، متعدد) من اختيار نوع من تبعت.ؤاال أُ وقد

الدراسية، الوحدة محتوى وتحليل داف، األ تحديد االختبار: بناء اآلتية األساسية طوات ا

إحصائياً فقراتھ وتحليل االختبار ب وتجر االختبار، فقرات ناء و املواصفات، جدول وإعداد

وثباتھ. االختبار صدق من   والتحقق

االختبار:   صدق

املحتوى صدق من التحقق التحكيمتم ق طر عن وكذلك املواصفات، جدول بناء خالل من وذلك

ل ل ية التمي القوة حساب خالل من البناء صدق من التحقق وتم الفقرات، صالحية من للتأكد

االخت فقرات من   بار.فقرة

االختبار: كرونباثبات ألفا معادلة باستخدام االختبار ثبات إيجاد (و ختم الثبات معامل )0.73لغ

الدراسة. ذه لغرض مناسبة قيمة   و

ائية: ال صورتھ ناالختبار املحكم آراء ضوء االختبار فقرات ع التعديالت إجراء عد

االستطالعية ة التجر (ونتائج من ائية ال صورتھ االختبار ون (20ت ا م فقرة، من10) فقرات (

من االختيار و(نوع البدائل ع األر ذي مقالية10متعدد فقرات (.  

االتجاه- 2 اضيات،:مقياس الر مادة نحو ات االتجا س مقاي من العديد ع االطالع عد

) املحرزي مقياس خِت الصف2003أُ طالب ات اتجا س ق و اليمنية، ئة الب ع مصمماً ونھ (

ون  يت و و اضيات، الر مادة نحو األسا (الثامن ()26من ا م و(14فقرة إيجابية، فقرة (12(

ي: اآل النحو ع املقياس مواصفات انت و سلبية،   فقرة
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ا، ودراس اضيات الر بمادة واالستمتاع اضيات الر طبيعة : عاد أ بثالثة املقياس عاد أ حددت

ليكرت ان م املقياس ذا درجات تقدير اتبع كما اضيات، الر مية غ(Likert)وأ عم، ) ي الثال

) الدرجات ا تقابل ال ال) (1،2،3متأكد، والدرجات السلبية الفقرات حالة حالة3،2،1) (

باإلضافة ( ن املحكم (صدق املنطقي الصدق خالل من املقياس صدق وحدد اإليجابية، الفقرات

ك ألفا معادلة باستخدام املقياس ثبات وجد كما البناء، صدق ثباتھإ معامل بلغ والذي رونباخ

عال.0.83( ثبات معامل و و (  

: عاً ةتنفيذسا االتية:التجر واط ا بحسب ة التجر   نفذت

ن. .1 املجموعت افأة وم  اختيارالعينة

البدأ .2 قبل التلميذات ع اضيات الر نحو االتجاه مقياس ستطبيق   .بالتدر

النمذجـــــ .3 باســــــتخدام يــــــة التجر املجموعــــــة ســـــت ِ رّ الباحثــــــةةدُ س بالتــــــدر وقامــــــت اضــــــية، الر

والضابطة ية التجر ن للمجموعت البحث ذا  .املشاركة

املجموعة .4 ست ِ رّ وفقادُ االعتيادية.الضابطة قة  للطر

واختبــــــــارالتحصــــــــيل .5 اضـــــــــيات الر نحــــــــو ــــــــات االتجا مقيــــــــاس طبـــــــــق ــــــــة التجر ايــــــــة ـــــــــــــــــ ع

ن، ُج املجموعت ثم ُو ومن البيانات ِ معت للميّ اإلحصائية.ت ة  عا

الدراسة. املتبع التجر والتصميم ة التجر إجراءات يو ي اآل   واملخطط
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اإلحصائية األساليب :  ثامناً

نات الب تحليل ستخدم برنامجأٌ ع اآلتية اإلحصائية :SPSSالوسائل   و

نt-testاختبار - ت ن لعي درجات للمقارنة مستقلت متوسطي ن االختباراملج ب ن موعت

.   التحصي

املصاحب( - التباين تحليل تلميذات)ANCOVAاختبار استجابات متوسطي ن ب ملقارنة

ية والتجر الضابطة ن ات مقياس املجموعت اضيات. االتجا الر  نحو

الدراسة:   نتائج

الدراسةدفت اضيةإذه الر النمذجة استخدام أثر نحوواالتجاالتحصيلمعرفة ات

ا معا تمت ا وترم البيانات، تجميع عد و ع، السا الصف تالميذ لدى اضيات الر مادة

االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم باستخدام الدراسة.spss (إحصائياً لنتائج عرضاً ي وفيما (  

: األو بالفرضية املتعلقة النتائج :   أوالً

م عند ا إحصائيً دالة فروق توجد (ال داللة درجات)α=0.05ستوى متوسطي ن ب التحصيل

س. التدر قة طر إ عزى والضابطة ية التجر ن   املجموعت

لدرجات ة املعيار واالنحرافات سابية ا املتوسطات ساب اح تم الفرضية ذه من وللتحقق

التحصي الضابطة(االختبار للمجموعة ي سا ا املتوسط بلغ انحر )11.68فقد معياريو اف

ية()3.654( التجر للمجموعة ي سا ا املتوسط بلغ نما ب ،13.41) معياري انحراف و (3.585(  

ية) والتجر (الظابطة ن املجموعت ن ب الفروق داللة (اُ والختبار اختبار دول،)t-testستخدام وا

النتائج ن يب ي   .اآل
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)   )1جدول

) ال )t-testاختبار ن مستقلت ن ت نلعي املجموعت تلميذات درجات متوسطي ن ب الفوارق ختبار

التحصي االختبار ية) والتجر   (الضابطة

  

د ا أنومن يت السابق احصائياافروقناكول درستدالة ال ية التجر املجموعة لصا

اضية. الر النمذجة   باستخدام

ايتا) ع (مر األثر م بلغ متوسط.0.056وقد تأث م إ ش و الفرضيةو نرفض ذلك و

إحص داللة ذات فروق وجود ع تنص ال البديلة الفرضية ونقبل ة مستوىائيةالصفر عند

) االختبارα=0.05داللة الضابطة واملجموعة ية التجر املجموعة درجات متوسطي ن ب (

ية.التحصي التجر املجموعة   لصا

الثانية بالفرضية املتعلقة النتائج : :ثانياً ع تنص   وال

مستوى عند إحصائيا دالة فروق توجد در α=0.05(داللةال متوسطي ن ب ن) املجموعت جات

س. التدر قة لطر عزى ات االتجا مقياس ع والضابطة ية   التجر

ة املعيار واالنحرافات سابية ا املتوسطات ساب اح تم الفرضية ذه من لدرجاتوللتحقق

ع دول مقياسالتالميذ وا والبعدي، القب ن التطبيق ات ذلك.االتجا يو ي   اآل

  

  

م

  األثر

درجات الداللة

ة ر  ا

T  االنحراف

 املعياري 

  املجموعة العدد  املتوسط

  

0.056  

  

0.034 

  

79 

  

2,163 

 الضابطة 40 11.68 3.654

ية 41 13.41 3.585  التجر
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)   )2جدول

ناملتوسط التطبيق والضابطة) ية (التجر ن للمجموعت ة املعيار واالنحرافات   ات

ات االتجا ملقياس والبعدي)   (القب

املعياري  ي  االنحراف سا ا    املتوسط

 العدد

  

 املجموعة
 قب عدي  قب عدي

 الضابطة 40 67.100 67.625 5.939 5.338

ية 41 62.146 66.951 9.868 8.258  التجر

املبدئيةإوحيث االختالفات ة معا تم فقد القب القياس بدرجة تتأثر البعدي القياس درجة ن

املصاحب التباين تحليل باستخدام ن املجموعت ن القبليةANCOVA( ب الدرجات أثر من للتخلص (

ذلك يو ي اآل دول وا البعدي القياس الفروق داللة عن والكشف البعدية الدرجات   .ع

)   )3جدول

ية) والتجر (الضابطة ن املجموعت ن ب الفروق لفحص املصاحب التباين تحليل نتائج

  مقياس

"البعدي" اضيات الر نحو ات   االتجا

اإلحصائية املرعات f  الداللة ة متوسط ر ا عات درجات املر التباين  مجموع  مصدر

س 70.701 1 70.701 2.341 0.130 التدر  طرقة

طأ 2355.221 78 30.195    ا

 املجموع 370546.000 81   
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السابق دول ا من الفائيةيت سبة ال ()(fأن قيمة2.341بلغت و إحصائياً ) دالة عندغ

) داللة اتα=0.05مستوى االتجا قياس ن املجموعت ن ب فروق وجود عدم ع يدل مما (

الفرضية نقبل ذلك و س، التدر قة لطر ةعزى الالصفر " ع تنص دالةال فروق توجد

مستوى عند والضابطةα=0.05(داللةإحصائيا ية التجر ن املجموعت درجات متوسطي ن ب (

س. التدر قة لطر عزى ات االتجا مقياس   "ع

النتائج: ص   م

اآلتية: النتائج إ الدراسة ذه   خلصت

ية- التجر املجموعة تلميذات تحصيل عارتفاع ا وتفوق اضية الر بالنمذجة درست ال

قة بالطر درست ال الضابطة املجموعة   االعتيادية.تلميذات

ن- ب إحصائية داللة ذات فروق وجود وتلميذاتاستجاباتعدم الضابط املجموعة تلميذات

ية التجر اضيات.عاملجموعة الر نحو ات االتجا   مقياس

النتائج:   تفس

يتعلق :فيما إ ذلك عزى ان فيمكن التحصيل ع النمذجة الستخدام ي اإليجا   باألثر

مما-1 املحسوس، ع الطا إ املجرد ا ع طا من يم املفا ل تحو ع اضية الر النمذجة ساعدت

ي. يا ا الواقع يم املفا توظيف   أتاح

مم-2 منتظمة، خطوات الس للتلميذات اضية الر النمذجة تنميةأتاحت كب ل ش م سا ا

يم. للمفا ن يعا اس تنمية إ وأدت الفعالة، واملشاركة ، التعب ع ن   قدر

التلميذات-3 د بتعو وذلك ة، يو ا صفة املسألة اكساب ع عمل اضية الر النمذجة استخدام

ا. ل مناسب توضي رسم عمل والقيام اصة، ا ن بلغ املسألة صياغة   ع

مشكالت-4 حل ع قادرات ية، التجر املجموعة تلميذات جعل اضية، الر النمذجة استخدام

الضابطة. املجموعة بطالبات مقارنة ، أك عقلية ومرونة ، أك بثقة ، عقيداً  أك

للنمذجةو  ي األثراإليجا ت أو ال ة بو ال الدراسات من العديد مع الدراسة ذه نتائج تتفق

ا (الر ة تو دراسة مثل: التعليم، (2013ضية والسعيدي وأبو2013(وامحمد)2013) د) مز

)2012(  
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الضابطأما املجموعة تلميذات استجابات ن ب إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عن

مجموعة إ ذلك عود وقد اضيات الر نحو ات االتجا مقياس ية التجر املجموعة وتلميذات

األسبا ا:من م   ب

تتطلب-1 ات االتجا ون االتجاه، لتغي افية وغ ة قص ة التجر ا ف طبقت ال الزمنية ة الف

أو درس ق طر عن ي يأ ال ا وإصالح وامليول والعادات ات االتجا ن و فت ، بالقص س ل وقتاً

ل. الطو املدى ع ولكن الدروس من قليلة   مجموعة

ات-2 اتجا غي ة وتظلصعو ة قو ون ت قد ات االتجا ألن وذلك اضيات، الر نحو التالميذ

ا. غي و ا عديل يمكن ضعيفة ون ت وقد والتغي التعديل وتقاوم مرالزمن، ع ة   قو

  التوصيات:

: ي بما الدراسة تو الدراسة نتائج ضوء  و

ع-1 بية ال ليات ن) (املعلم الطلبة ب تدر ع اضيةالعمل الر النمذجة استخدام كيفية

النمذجة. اتيجية اس استخدام ع م لتدر ن للمعلم دورات وعمل ياتية، ا املشكالت   حل

ا-2 وتنفيذ م دروس تصميم عند اضية الر النمذجة استخدام مية أ إ ن املعلم نظر توجيھ

اضيات. الر مادة لدراسة التالميذ دافعية ادة   لز

ك -3 التالميذال قدرات مع ناسب ي بما اضيات، الر لتعليم املحسوسة النماذج استخدام ع

مختلفة وأساليب طرق واستخدام ياتية، ا الواقعية املشكالت مع التعامل من م وتمك

س.   التدر

للنمذجة-4 وفقاً ة والثانو اإلعدادية باملرحلة اضيات الر منا محتوى تنظيم ع ك ال

اضية.ال   ر

حات:-   املق

: و الية ا للدراسة مكملة ا أ ترى ال الدراسات إجراء الدراسة ح   تق

1-. التفك ارات م تنمية اضية الر النمذجة أثراستخدام   دراسة

أثر-2 قاء و ا الر ار االبت مثل أخرى بحثية ات متغ تنمية اضية الر النمذجة فاعلية دراسة

  التعليم.
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ع-3 ذلك وأثر اضية الر النمذجة استخدام من اضيات الر معل تمكن ن ب العالقة دراسة

م. تالميذ   تحصيل

وحدة-4 (غ أخرى ووحدات أخرى عليمية مراحل اضية الر النمذجة استخدام أثر دراسة

ية). واملقاديرا دود   ا

بأ-5 ن املعلم و مدى ع التعرف إ دف اضية.دراسة الر النمذجة استخدام   مية

ــــــع ـــــــ ــــــــراجــ   :الــــــــــمــ

د .1 فر نة، ز ا).2004(املأبو س تدر واصول ا منا اضيات األردن.الر عمان. الفرقان. دار .  

د .2 فر نة، ز ا).2007(واخرونأبو وتطبيقا اضيةاالعداد طالر األردن.1. عمان. ة. املس دار .  

حسامأبو .3 املقادير2009(الدينغزالة، تحليل ارات م العكسية والطرقة ندسية ال النماذج طرقة .(

ن. فلسط نابلس بمحافظة األسا التاسع الصف طالبات تحصيل ا وأثر ية جامعةا مجلة

سانية ا ال العلوم سلسلة غزة، ر مجلد2010االز العدد12، ،1.  

د .4 مز اضيات2012(مباركأبو الر اإلبدا التفك ارات م تنمية اضية الر النمذجة استخدام أثر .(

غزة. بمحافظات األسا السادس الصف طالب شورةلدى م غ ماجست بية.دراسة ال لية .

غزة. ر. االز  جامعة

عبد .5 سماح ميدأحمد، حل2010(ا (طرقة ع القائم التدر النظام فعالية مدخل-املشكالت).

بالنمذجة م-التعلم ا واتجا اضات الر اري االبت والتفك التحصيل تنمية ي) البنا التعليم مدخل

اإلعدادية املرحلة تالميذ لدى ا بيةنحو ال لية مجلة الثامن-. العدد سعيد. بور   .جامعة

الرحمن( .6 عبد مازن با2003أحمد، األسا السادس الصف س ج ارات).عالقة وامل يم املفا ساب ك

ن. جن محافظة األساسية سابية ا ارات امل و ية شورةا م غ ماجست الدراساترسالة لية .

ن. فلسط نابلس. الوطنية النجاح جامعة   العليا.

عبد .7 يوسف ع2010(الكرماألخرس، القدرة تنمية ع املوجھ االستقصاء باستخدام س التدر أثر .(

األردن. األسا العاشر الصف طلبة لدى املشكالت وحل اضية الر غالنمذجة ماجست رسالة

شورة األردنية.م امعة ا العليا. الدراسات لية .  

ية .8 خ التفك2013(نصرامحمد، ارات وم التحصيل تنمية اضية الر النمذجة استخدام فاعلية .(

ا طالب لدى اضيات الر يا.العليا لي التخصصية ة شورة.لثانو م غ ماجست البناترسالة لية

شمس. ن ع بية. وال والعلوم   لآلداب

عبد .9 سن العلوم2005(هللاباشيوة، مجال والتطبيق ة النظر ن ب اضية الر النمذجة ة..). بو ال

الرابط ع االطالع..uluminsania.netwwwمتوفر خ   .3/3/2013،9:34pmتار

10. ) مسعد رمضان السادس).2007بدوي، الصف ح األطفال اض ر من الفعال اضيات الر س تدر

ي. األردن.1طاالبتدا عمان. الفكر. دار .  
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عبد .11 اب ر ة، امل2014(القادرتو يعاب اس ع اضية الر النمذجة اتيجية اس استخدام أثر يم). فا

القياس، وحدة األسا ع السا طلبة لدى اضية الر املسألة وحل اضية غالر ماجست رسالة

شورة ن.م فلسط نابلس، الوطنية، النجاح جامعة ، 

يل .12 ابري، وحل2005(محمدا اضية الر النمذجة ع القدرة تنمية اسوب ا برمجة علم أثر .(

امعة ا طلبة لدى دكتورااألردن.املشكالت شورة.هرسالة م جامعةغ ة. بو ال الدراسات لية

العليا. للدراسات ية العر   عمان

ضياء .13 راح، األردنية2000(ناصرا اململكة العام التعليم مرحلة اضيات الر منا ر تطو .(

اضية. الر النمذجة ضوء اشمية شورة.دكتوراهرسالةال م الغ شمس.لية ن ع جامعة   بية

عبد .14 بن أحمد ، ل ية،2013(هللاز ا يم للمفا املتوسطة املرحلة طالب يعاب اس مدي رسالة).

شورة م غ القرى.ماجست أم جامعة ،  

حنان .15 لدى).2013(أحمدالسعيدي، اضية الر املسألة حل ارات م تنمية النمذجة استخدام فاعلية

ا بطيئات االبتدائيةالتلميذات باملرحلة علتعلم الرا العدد النفس. وعلم بية ال ية عر دراسات .

الثالث. زء ا   والثالثون.

مازن16 .16 وم2014(داود.سليمان، مف ضوء اليمنية ومية ا امعات ا ل لتمو ح مق تصور .(

شورةدكتوراهرسالةالنمذجة. م صنعاء.غ جامعة بية. ال لية .  

و  .17 (عبيد، التفك).2004ليم وثقافة املعاي متطلبات ضوء األطفال ميع اضيات الر طعليم ،1.

األردن. عمان. ة. املس   دار

محمد .18 وامدة، ا سليمان. د ز والتطبيق).2012(فؤادالعدوان، ة النظر ن ب التدرس طتصميم .2.

األردن. عمان. ة. املس   دار

س .19 ق و ).2012(مجيدعلوش، النماذجمف مية وأ سانية.م اإل للعلوم بية ال لية بابل. جامعة متوفر،

الرابط االطالع. edu.iq-www.uoblonع خ   .12/2/2015،9:00pmتار

صا .20 الط2007(أحمدمر، لدى اضية الر النمذجة ارات م تنمية ح مق برنامج فاعلية الب/).

عدن جامعة بية ال لية ب اضيات ر شعبة ن شورةاملعلم م غ دكتوراه رسالة جامعة. بية ال لية .

شمس. ن   ع

فتحية .21 ع2012(صباللولو، الرا للصف واإلسرائيلية ية الفلسطي العلوم كتب محتوى م تقو .(

) معاي شورة.)TIMSSضوء م غ ماجست اإلسالميدراسة امعة ا غزة..   ة.

يح .22 ، اضيات).2006(صالحما الر التفك ارات م وتنمية طاملتفوقون شر.1. لل بيونو دار .

األردن.   عمان.

هللا .23 عبد ع2003(عباساملحرزي، التعلم إتقان اتيجية اس إطار عالجية طرق ثالث استخدام أثر .(

وا اضيات الر مادة األساسية املرحلة طالب اتحصيل نحو م ا شورةتجا م غ دكتوراه رسالة ،.

غداد. جامعة يثم. ال ابن بية ال  لية
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Abstract 

 
The study aims at shedding light on old and modern acts at the same time since it targets 

the vulnerable groups in the human society which suffers from poverty, unemployment, 

hunger and displacement away from home due to the circumstances the society is passing 

through. Also, the human beings' right to life, dignity, and the safety of their body organs, 

and their right to freedom and work have all become exposed to what's called human 

trafficking. The study addresses the human trafficking fact, approved by the International 

and Regional Conventions and Protocols and the National Legislations, through defining 

the meaning of trafficking, its characteristics and individual features; through 

understanding how human trafficking is related to traditional crimes and smuggling of 

migrants. It also sheds light on the scope of human trafficking represented by the 

trafficking acts, the means used by perpetrators to perform this act and the purpose of 

trafficking; and identifying the economic, social and political motives which create a 

fertile environment for trafficking. 
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Abstract  
The objective of this research is to find out the effectiveness of the 
educational units for the development of some of the linguistic skills of the 

first level students, Faculty of Education,HajjahUniversityوthe Republic of 
Yemen 
To achieve the objectives of the research, anachievement test was 
constructed after ascertaining the validity and the reliability of its tools. The 
test applied on a sample of 68 students who were distributed into two groups. 
The experimental group was taught by using educational unit strategy, and 
the control group was taught using the traditional way. The equality in 
educational achievement of the two groups was taken into account. The 
pretest was applied for the two groups, which proved the equality of the two 
groups. The researcher used the statistical program (SPSS) in choosing the 
research instruments and testing the hypothesis. The research came up with 
the following results: 
The success of  the experimental group which were taught by  using 
educational complexes rather than the control group taught by using the 
traditional way in educational achievement for all linguistic, syntactic and 
morphological skills.  
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Abstract 
Arabic literature contains a lot of stories that dealt with 

making irony and sarcasm on others and revealing 
contradictions that were found in the Arab society. The most 
prominent ages which contains these contradictions was the 
Abbasid, and the most prominent writer of that age was Al-
Jahez whose book (Al Tarbee'a Wa Al Tadweer) was one of 
the famous book in this field. In this book Al-Jahez mocked 
his antagonist, Ahmad Ibn-Abdulwahaab, by using different 
styles of irony. 

 
      This paper aims at detecting the concept of the 

paradox, its origins, its different definitions and the 
difference between it and the sarcasm and irony . It also aims 
at showing these styles and their various connotations by 
using the mechanism of the paradox because of its role in 
detecting these contradictions and because it is considered as 
one of the speech mechanisms with two meanings: 
Superficial meaning, and devious of the superficial. 

      This paper consists of an introduction, two sections, a 
conclusion, and a list of references, with the first section 
containing the concept of paradox , and its development 
through the ages. The second section includes the 
manifestations of the paradox in the (Al Tarbee'a Wa Al 
Tadweer) book. 
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Abstract 

This study aimed at identifying the extent of the availability of designing skills of 
electronic courses over the web from the faculty members’ point of view at Hajjah 
University. The sample of the study consisted of 126 faculty members. To achieve 
the objectives of the study, the researchers prepared a questionnaire that consisted 
of 168 items distributed on three areas: analytical skills, designing skills and the 
preparation of scenario skills. 

The results showed that the estimations of faculty members of the degree of 
availability in all fields (analysis skills, designing skills, the preparation of 
scenario skills) as well as the overall measure of the skills of designing e-courses 
got a medium degree, and for sub skills, were; (30) sub-skill got a high score, (85) 
skills got a medium degree, (45) skills got a weak degree and finally (8) skills 
received non-existent degree. The results of the study also pointed out the lack of 
statistically significant differences in the degree of availability of web designing 
courses in general and sub-sections attributed to variables: gender, experience, 
college, specialized skills, the availability of  computers, Internet service, except 
for experience. The study has shown the existence of differences in the section of 
the preparation of the scenario and the overall scale, while the results of the study 
showed a statistically significant differences in the degree of electronic-courses 
designing skills in general and sub-sections due to the academic qualification 
variable. Except for the designing  field , the study did not show differences 
according to the academic degree . 

Keywords: Electronic Courses Designing Skills, E-Learning, Faculty Members 
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  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

  2.51 3.25 

3.26 4         
   

  :     
           

              
    3456 . 

3      
      

 
 

 


 

          

 
 

1  2.98 0.25 27 

2  2.82 0.28 109 

3  2.62 0.22 32 

 2.81 0.21 168 

  3      
2.98 2.62      

2.98     2.82

    2.62

2.81 
       



 

 

4 
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

4     

 
 

 


 

        

 

1  3.11 0.48 
1  3.38 0.37 
1  2.52 0.50 
1  2.92 0.40 

             27

1 279

3.263.78132.553.23

52.242.491



3.38

3.112.52





 

 

5 

5     
     

2  2.99 0.31 
21  2.57 0.41 
22  2.30 0.42 
2  2.44 0.32 
21  2.55 0.48 
22  2.42 0.30 
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

     

23  2.56 0.35 
2  2.51 0.27 
21  2.02 0.35 
22  1.88 0.31 
23  2.69 0.40 

23 

 2.53 0.42 

23  2.79 0.28 
23  1.96 0.25 
23  2.49 0.22 
2  2.13 0.25 
2  3.20 0.33 
21  3.24 0.46 
22  3.36 0.38 
22  4.32 9.87 
22  3.84 4.97 
23  3.49 0.43 
24  3.49 0.43 
2  3.51 1.32 
2  2.78 0.30 
2  2.94 0.28 
2  2.87 0.20 

              109

28 13621

3.85،3.2953

3.25،2.52282.50،1.877

1.72،1.521



3.51
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  





3.202.51

2.44

2.13 



 

 

6

 

6     

   
     

 

3  2.57 0.36 
3  2.82 0.36 
3  2.82 0.25 

3  2.91 0.43 
3  2.54 0.44 
3  2.54 0.63 
3  2.13 0.31 

             32

137 16819

2.98،2.54122.50،1.91

1.741
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  



2.912.54

2.13



 

  :        
  

 

            
   

   

  

7    

      

  
         

             

 

 






 93 2.98 0.25 

0.068 124 0.946 
 33 2.98 0.23 



 
 93 2.82 0.30 

-0.065 124 0.949 
 33 2.82 0.21 







 

 93 2.61 0.23 
-0.648 124 0.518 

 33 2.64 0.20 





 

 93 2.80 0.22 
-0.211 124 0.833 

 33 2.81 0.17 

 












 65 2.99 0.23 
0.307 124 0.759 

 61 2.97 0.27 
 65 2.83 0.32 0.595 124 0.553 
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

  
         

             

 
  61 2.80 0.23 







 

 65 2.63 0.23 
0.794 124 0.429 

 61 2.60 0.22 





 

 65 2.82 0.21 
0.643 124 0.521 

 61 2.79 0.20 

 
















 11 3.03 0.25 
0.663 124 0.509 

 115 2.98 0.25 



 
 11 2.92 0.19 

1.278 124 0.203 
 115 2.81 0.28 







 

 11 2.68 0.20 
1.053 124 0.295 

 115 2.61 0.22 





 

 11 2.88 0.17 
1.201 124 0.232 

 115 2.80 0.21 

 












 16 2.99 0.17 

0.162 124 0.872 
 110 2.98 0.26 



 
 16 2.86 0.17 

0.659 124 0.511 
 110 2.81 0.29 







 

 16 2.65 0.17 

0.703 124 0.484 
 110 2.61 0.23 





 

 16 2.84 0.14 
0.601 124 0.549 

 110 2.80 0.21 

  7     
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  





 





89  

8     

    



 
  

   


 



 



 



 



 



 



 



 



 









  63 2.98 0.22 2.80 0.21 2.63 0.20 2.80 0.17 
  27 3.03 0.28 2.82 0.26 2.64 0.23 2.83 0.22 
 29 2.97 0.26 2.87 0.40 2.60 0.23 2.81 0.24 



 
7 2.87 0.31 2.75 0.29 2.47 0.36 2.69 0.30 









5 84 2.98 0.25 2.83 0.31 2.63 0.22 2.81 0.21 

5 10 29 2.98 0.25 2.79 0.21 2.58 0.25 2.78 0.21 
10 13 2.98 0.24 2.84 0.17 2.65 0.19 2.82 0.17 














 3 3.05 0.11 2.84 0.22 2.60 0.10 2.83 0.10 

 38 2.92 0.26 2.80 0.40 2.61 0.26 2.78 0.27 
 25 3.06 0.21 2.82 0.20 2.66 0.23 2.85 0.17 
 60 2.98 0.25 2.83 0.21 2.60 0.20 2.80 0.18 

 

  8          
  

     9 
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

9          

    

       


















 0.05 3 0.02 0.29 0.83 

 0.12 2 0.06 0.96 0.38 

 0.55 3 0.18 3.03 0.03 

 5.91 98 0.06   

 1127.96 126 
  

  


















 0.04 3 0.01 0.18 0.91 

 0.31 2 0.16 2.20 0.12 

 0.22 3 0.07 1.04 0.38 

 6.94 98 0.07   

 1010.98 126 
  

  










































 0.08 3 0.03 0.56 0.64 

 0.42 2 0.21 4.54 0.01 

 0.55 3 0.18 3.98 0.01 

 4.48 98 0.05   

 869.25 126     


































 0.04 3 0.01 0.33 0.81 

 0.26 2 0.13 3.38 0.04 

 0.41 3 0.14 3.49 0.02 

 3.82 98 0.04   

 997.34 126     

  9     
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  









 

 

1 

 

2 

 

 

1. 20151–
 

2. 2010



. 
3.     2009        

          
     

4.       2013      
        

– 

5. 2009    - -  
 . 

6. 2010 1 
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

7.    &   2010     

      

41147 175 

8. 2008 



 

9.   2011        
            
   10 156 – 101 

10. 2012



 

11.   2009         
" "      " "  
 : 22 - 24 2009 . 

12.     (2003)       
  :     1 :  
 . 

13.   2010       

Moodle        

 
14.   2012        

            
  . 

15.    2009         
          

 17 1709 751 
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

16. Avraamidou, L., Retalis, S. & Vrasidas, C. (2008). Skills and Competencies of 
Trainers in E-Learning. In J. Luca & E. Weippl (Eds.),Proceedings of 
EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2008 (pp. 

3592-3599). 
17. Dee, J. R. and Daly, C. J. (2009). Innovative models for organizing faculty 

development programs pedagogical reflexivity, student learning empathy, and 
faculty agency, Human Architecture: Journal Of The Sociology Of Self-

Knowledge, VII (1), 1-22. 
18. Gasaymeh, A. M. (2009). A Study of faculty attitudes toward internet-based 

distance education: A Survey of two Jordanian public universities, doctoral 
dissertation, Education College, Ohio University. Retrieved July 9, 2011, from 

 http://etd.ohiolink.edu/view.cgi?acc_num=ohiou1253908636    
19. Latchem, C.and Jung, I. (2010).Distance and blended learning in Asia 

routledge. New York; Taylor & Francis Group. 
1

 
   

  

1  3.23 1.04  

2  3.58 0.70  

3  3.39 0.82  

4  2.24 0.87  

1  3.11 0.48  

5  3.50 0.71  

6  3.29 0.76  

7  3.45 0.70  

8  3.39 0.73  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

9  3.51 0.70  

10  3.24 0.86  

11  3.78 0.55  

12  2.89 0.32  

1  3.38 0.37  

13  2.81 0.53  

14  2.42 0.69  

15  2.49 0.86  

16  2.40 0.94  

17  2.27 0.92  

18  2.55 0.85  

19  2.67 0.63  

1  2.52 0.50  

20  2.91 0.38  

21   2.81 0.39  

22  3.11 0.99  

23   2.92 0.94  

24  3.01 1.00  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

25  3.26 0.97  

26  2.67 0.49  

27  2.67 0.55  

1  2.92 0.40  

1  2.98 0.25  

28  3.16 0.83  

29  3.37 0.82  

30  3.25 0.85  

31  2.93 0.29  

32  2.91 0.31  

33  2.94 0.24  

34  2.92 0.27  

35  2.64 0.56  

36  2.75 0.54  

37  2.58 0.83  

38  3.54 0.63  

39  2.88 0.69  

2 


 2.99 0.31  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

40  2.34 0.69  

41 60 2.76 0.43  

42 

 2.60 0.71  

43  2.59 0.73  

21 

 2.57 0.41  

44  1.55 0.72  

45  2.29 0.73  

46  2.47 0.71  

47  2.88 0.33  

22 


 2.30 0.42  

2  2.44 0.32  

48  2.80 0.51  

49  2.54 0.70  

50  2.37 0.77  

51  2.50 0.70  

21  2.55 0.48  

52 60 2.52 0.82  

53  2.89 0.95  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

54  2.90 0.39  

55  2.74 0.90  

56  1.98 0.13  

57 

 1.97 0.18  

58 

 1.96 0.20  

22  2.42 0.30  

59  2.42 0.71  

60  2.71 0.63  

61  2.62 0.59  

62  2.14 0.76  

63 25 30 2.91 0.28  

23  2.56 0.35  

2 

 2.51 0.27  

64  2.15 0.88  

65  1.66 0.77  

66  2.20 0.83  

67  1.95 0.21  

68  2.10 0.83  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

69  1.89 0.32  

70  2.43 0.75  

71  2.10 0.88  

72  1.72 0.45  

21  2.02 0.35  

73  1.66 0.77  

74  2.07 0.77  

75  1.95 0.21  

76  2.04 0.80  

77  1.58 0.50  

78  2.36 0.74  

79 


 1.52 0.50  

22  1.88 0.31  

80  2.98 0.46  

81  2.60 0.72  

82  2.69 0.50  

83  2.52 0.55  

84  2.60 0.57  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

85  2.73 0.51  

23 


 2.69 0.40  

86  3.03 0.49  

87  2.02 0.48  

23 

 2.53 0.42  

88  2.97 0.18  

89  2.93 0.29  

90  2.60 0.57  

91  2.66 0.52  

23  2.79 0.28  

92  1.99 0.24  

93  2.02 0.25  

94  1.87 0.42  

95  1.67 0.49  

96 

 1.77 0.42  

97 


 2.44 0.70  

23  1.96 0.25  

23  2.49 0.22  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

2  2.13 0.25  

98  2.97 0.18  

99  2.96 0.20  

100  3.30 0.73  

101 60 3.57 0.67  

2  3.20 0.33  

102  3.59 0.68  

103  2.90 0.31  

21  3.24 0.46  

104  3.72 0.52  

105  3.84 0.46  

106  3.40 0.75  

107  3.03 0.85  

108  2.77 0.42  

109 

 3.42 0.70  

22  3.36 0.38  

110  3.80 0.47  

111 


 3.77 0.51  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

112  3.35 0.74  

113  3.09 0.84  

114 24 3.22 0.80  

115 50 8.71 59.03  

22  4.32 9.87  

22  3.84 4.97  

116  3.85 0.44  

117  3.84 0.46  

118 5 3.41 0.75  

119 5 3.04 0.85  

120  3.29 0.82  

23  3.49 0.43  

121  3.85 0.44  

122  3.84 0.46  

123 20

 3.41 0.75  

124 20

 3.04 0.85  

125  3.29 0.82  

24  3.49 0.43  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

2  3.51 1.32  

126  2.97 0.18  

127  2.96 0.20  

118  2.41 0.75  

2  2.78 0.30  

129  2.97 0.18  

130  2.96 0.20  

131  2.84 0.37  

132  3.01 0.83  

2  2.94 0.28  

133  2.98 0.15  

134  2.96 0.20  

135 

 2.86 0.35  

136  2.68 0.47  

2  2.87 0.20  

2   2.82 0.28  

137  2.50 0.71  

138  2.46 0.86  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

139  2.54 0.70  

140  2.43 0.75  

141  2.56 0.74  

142  2.24 0.86  

143  2.83 0.61  

144  2.65 0.67  

145  2.90 0.31  

3  2.57 0.36  

146  2.90 0.37  

147  2.90 0.34  

148  2.69 0.54  

149  2.79 0.94  

3  2.82 0.36  

150  2.71 0.45  

151  2.94 0.24  

152 


 2.80 0.46  

3  2.82 0.25  

153  2.94 0.29  
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   2017یونیو  –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  أ.د/ عبدالمجید بوزیان    عبدالكریم ناصر سعد االھنومي  التدریس بجامعة حجة ھیئة أعضاء مدى توفر مھارات تصمیم المقررات اإللكترونیة لدى
  

   

  

154  2.90 0.34  

155  2.98 0.91  

156  2.79 0.96  

3  2.91 0.43  

157  2.61 0.55  

158  2.59 0.57  

159  2.41 0.75  

3  2.54 0.44  

160  2.54 0.63  

3  2.54 0.63  

161  2.50 0.71  

162  2.29 0.76  

163  1.98 0.47  

164  2.39 0.73  

165  2.28 0.77  

166  1.74 0.48  

167  1.94 0.41  

168  1.91 0.46  

3  2.13 0.31  

3   2.62 0.22  

   2.81 0.21  
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Abstract 
    This study aims at identifying  the effects of globalization on the role of 
Yemeni family upon the social upbringing.  The descriptive method is used, 
and the questionnaire is applied as a tool to achieve the aim of the study. The 
researcher  finds out that globalization tracked out profoundly upon the 
Yemeni family' role at the social upbringing due to the psychological,  cultural  
and political axes.  
    So, this study comes out to the findings, that the Yemeni family is affected 
deeply by the disadvantages of globalization more than its  advantages. Also, it 
comes out that there are statistically significant differences  at  the axes of 
moral and culture  attributed to the variable of gender  for the females side. 
There are significant statistically differences at the axe of culture only 
attributed to the those with monthly income less than 50.000 RY. 
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   2008         
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 2010    
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 2011  

4 



         

 

 



5 

              

 

 

 

     20136        

              

 

                                                             
   .197 ،تنمیة المجتمع من التحدیث إلى العولمة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة :)2003علي غربي واسماعیل قبرة وآخرون ( -1
  .106عمان، األردن، ص  ،التربیة الصحیة االجتماعیة في دور الحضانة وریاض األطفال، دار الفرقان للنشر :)1986كلیمنص شحادة وآخرون ( -2
  97مرجع سابق، ص  :)2010محمود عبد اهللا ( -3
   .31آفاق مستقبلیة، منشورات إدارة البحوث والدراسات اإلسالمیة، قطر، كتاب األمة، ص :العولمة والتربیة :)2011أحمد علي الحاج ( -4
 .99مرجع سابق، ص  :)1986كلیمنص شحادة وآخرون ( 5
  العولمة وأثرھا على الثقافة السیاسیة لدى طلبة جامعة الكویت، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق األوسط  :)2013لمطیري (عبید سعود عبید ا -6
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 20092 
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   20075

  
   20066

             



             

  

                                                             
   .1، ج104الدور التربوي ألساتذة جامعة الكویت في مواجھة تحدیات العولمة الثقافیة، المجلة التربویة، جامعة الكویت، ع :)2012عبیر عید الدویلة ( -1
  .العولمة وتأثیرھا على دور األسرة في التنشئة االجتماعیة، جامعة البحرین، كلیة اآلداب، ؟؟؟ العلوم االجتماعیة :)2009ة علوي السید سعید السید محمد (فاطم -2
  .، ربیع األول1، ع12مج مستوى وعي طلبة كلیة العلوم التربویة بظاھرة العولمة واتجاھاتھم نحوھا، مجلة البصائر، :)2008عطیة خلیل عطیة حمودة (-3
دور األستاذ الجامعي العربي في مواجھة تحدیات العولمة في القرن الحادي والعشرین، مجلة الباحث الجامعي، جامعة اب، مایو،  :)2007محمد فائز عادل ( -4
  .13ع
  .، مایو13مجلة الباحث الجامعي، جامعة اب، ع اتجاھات طلبة جامعة اب نحو ظاھرة العولمة، :)2007أحمد غالب الھبوب وفاضل زامل الجنابي ( -5
سیاسة العولمة وانعكاساتھا على العمالة الوطنیة في القطاع المصرفي بدولة الكویت، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، :)2006عوض خلف العنزي (-6

  .، اكتوبر32، السنة 123مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، ع
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، 4سبل مواجھتھا، مجلة الكلیة العلیا للقرآن الكریم، الكلیة العلیا للقرآن الكریم، الیمن، ع –مضامینھا  –أھدافھا  :ظاھرة العولمة :)2006یھ (عادل صالح الفق -1

  .دیسمبر
، جامعة الزرقاء األھلیة، األردن، التربیة العربیة اإلسالمیة في مواجھة تحدیات العولمة، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات :)2004عبد القادر ھشام رمزي ( -2

    .، كانون األول2، ع6مج
مفھوم العولمة ومتطلبات التوعیة بھا لدى المعلمات وطالبات كلیة التربیة تخصص علم الحیوان والفیزیاء بجده، دراسات في  :)2002نجاة عبد اهللا بوقس ( -3

   .، دیسمبر83س، عالمناھج وطرق التدریس، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدری
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   .347دلیل المصطلحات السیاسیة، مركز التنمیة المھنیة، صنعاء، ص  :)2012عبد الناصر حسن المودع ( -1
  .305مارس، ص  - ، ینایر3آفاق التحول من األبویة إلى الشراكة، عالم الفكر، ع :األسرة في الوطن العربي :)2008العیاشي  عنصر  -2
العولمة وتأثیرھا في لغة الطفل، المؤتمر الدولي " الطفل بین اللغة األم والتواصل مع العصر"، الدوحة، المركز الثقافي للطفولة،  :)2007سامي الصالحات ( -3

  .6ص 
 17-15المعرفة"،  القیم المجتمعیة في ظل عصر العولمة وإدارة المعرفة، المؤتمر العلمي األول " عولمة اإلدارة في عصر :)2012ابراھیم سعید البیضاني ( -4

   .4دیسمبر، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، 
 17- 15قراءة في العولمة وأثرھا على دول وشعوب العالم، المؤتمر العلمي األول: عولمة اإلدارة في عصر المعرفة  ):2012عبد الناصر جرادات وآخرون ( -5

  .4دیسمبر، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، ص 
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   .305مرجع سابق، ص  :)2008العباس  ( -1
    .115دراسة سوسیوثقافیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة،  :االتصال والعولمة :)2008أحمد بخوش ( -2
  .18األسرة وتربیة الطفل، دار المسیرة، األردن،  :)2007ھدى محمود الناشف ( -3
  .24، األردن، األسرة وتربیة الطفل، دار المسیرة :)2007ھدى محمود الناشف ( -4
 .57األسرة وتربیة الطفل، دار المسیرة، األردن، ص  :)2007ھدى محمود الناشف ( -5
 .4مرجع سابق،  :)2012ابراھیم سعید البیضاني ( -6
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  .100، 1ط، تنمیة المفاھیم االجتماعیة والدینیة واالخالقیة في الطفولة المبكرة، دار الفكر، األردن، :)2005حنان عبد الحمید العناني ( -1
  .184المرجع السابق،  :)2005حنان عبد الحمید العناني ( -2
   .55مرجع سابق، ص  :)2007ھدى محمود الناشف ( -3



 

421 
 

   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  د / عبد الغني أحمد علي الحاوري  من وجھة نظر اآلباءالعولمة وآثارھا على دور األسرة الیمنیة في التنشئة االجتماعیة 

4              



48 

 



             

 

 

               

93 

 

 

 

 117   

             

.  
  )1الجدول (

 

      

 

 

 

 



30 



31 

45 



45 



 



 

 

 

50

 

51 

100
 



100 

1 2 3 4 5   

21 
 

75 21 11 7 64 35 32 51 34 42 39 36 79 38 

 

 

17,9 64,1 17,9 9,4 6 54,7 29,9 27,4 43,6 29,1 35,9 33,3 30,8 67,5 32,5 

 

 

 

117 

 

117 

 

117 

 

117 

 

117 

  



 

422 
 

   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  د / عبد الغني أحمد علي الحاوري  من وجھة نظر اآلباءالعولمة وآثارھا على دور األسرة الیمنیة في التنشئة االجتماعیة 

 

           



   

  

 

 

1 1,79 

1,80–2,59 

2,60–3,39 

3,40–4,19 

4,20–5 

150130 

13

117 

 

 

  

 T.Test 

   ANOVA       

 

  

  

 



SPSS 

 

 



 

423 
 

   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  د / عبد الغني أحمد علي الحاوري  من وجھة نظر اآلباءالعولمة وآثارھا على دور األسرة الیمنیة في التنشئة االجتماعیة 

            

 

2 

 

  التقدیر اللفظي  االنحراف المعیاري  المتوسط  المحور

  كبیرة 09548, 3,86  االقتصادي 

  كبیرة 75170, 3,73  الخلقي

  كبیرة 70181, 3,56  االجتماعي

  متوسطة 46962, 3,39  النفسي

  متوسطة 48272, 3,19  الثقافي 

  متوسطة 69106, 3,12  السیاسي

  كبیرة 46962, 3,47  ستبیان ككلاال

  


 

    3,86   ,59548    

    3,12   ,69196      

20091              

  
               

 



          

 

          

                 

         



                                                             
العولمة وتأثیرھا على دور األسرة في التنشئة االجتماعیة، جامعة البحرین، كلیة اآلداب، ؟؟؟ العلوم  :)2009فاطمة علوي السید سعید السید محمد ( -1

 .تماعیةاالج
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20131

 



 

           

 



3 

3 

 

االنحراف   المتوسط  الفقرة   
  المعیاري

التقدیر 
  اللفظي

  كبیرة 90761, 4,11  ألبناء متابعة المواقع اإلباحیة والقنوات الخلیعةسھلت ل  1
  كبیرة 8804, 3,84  أدت إلى انتشار االختالط بین الشباب   2
  كبیرة  1,0131 3,79  .ساعدت على تفشي االنحالل  الخلقي  3
  كبیرة  9478, 3,78  .رفعت من معدالت الجریمة واالنحراف  4
  متوسطة  1,087 3,13  .ات بین الشبابأدت إلى انتشار المخدر  5

  كبیرة 75170, 3,73  المتوسط العام واالنحراف المعیاري للمحور  

 

 3,73

,75170             

           







 

 

      4,11   ,90761    

               

                                                             
 العولمة وأثرھا على الثقافة السیاسیة لدى طلبة جامعة الكویت، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق األوسط  :)2013عبید سعود عبید المطیري ( -1
   



 

425 
 

   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  د / عبد الغني أحمد علي الحاوري  من وجھة نظر اآلباءالعولمة وآثارھا على دور األسرة الیمنیة في التنشئة االجتماعیة 

              



   

 

 

4 

4 

 
االنحراف   المتوسط  الفقرة   

  معیاريال
التقدیر 
  اللفظي

  كبیرة  93212, 3,96  .أدت إلى غلبة ثقافة الصورة على ثقافة الكلمة  1
  كبیرة 96077, 3,87  .ساھمت في اندفاع األبناء نحو تعلم اللغة االنجلیزیة  2
  كبیرة 9839, 3,74  .أدت إلى ضعف شعور األبناء بالھویة العربیة واالسالمیة  3
  كبیرة 1,0131 3,54  .العربیة لدى األبناء  أثرت على مستوى اللغة  4
  كبیرة 1,0637 3,50  .أدت إلى تراجع مستوى تحصیل األبناء في المدرسة  5
  كبیرة 9926, 3,41  .أدت إلى شعور األبناء باالغتراب الثقافي  6
  متوسطة 1,0216 2,79  .زادت من قدرة األبناء على التفكیر الناقد واالبداعي  7
  متوسطة 1,0171 2,67  .ء على التحرر من الجمود الفكريساعدت األبنا  8
  ضعیفة 9788, 2,47  .مكنت األبناء من زیادة معارفھم ومعلوماتھم  9

  ضعیفة 9495, 1,96  .مكنت األبناء من الوصول إلى المعرفة بسھولة ویسر  10
  متوسطة 48272, 3,19  المتوسط العام واالنحراف المعیاري للمحور  

 

 

3,19,48272 

    

 3,96,93212



                

             

.  
 

1,95

 ,9495            
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5 

5 

 
االنحراف   المتوسط  الفقرة   

  المعیاري
التقدیر 
  اللفظي

میل األبناء نحو التقلید األعمى لعادت وتقالید ساھمت في   1
  الغرب

  كبیرة  9939, 4,06

  كبیرة 1,0630 3,79  ساھمت في ضعف االلتزام بالضوابط االجتماعیة لدى األبناء   2
  كبیرة 9991, 3,75  .ساھمت في تمرد األبناء على العادات والتقالید  3
  كبیرة 1,0062 3,62  لوالدیة.أدت إلى نزوع األبناء نحو التحرر من السلطة ا  4
  كبیرة 9280, 3,61  .أدت إلى سیطرة المصالح الشخصیة لدى األبناء  5
  كبیرة 1,0020 3,58  .أدت إلى زیادة الروابط األسریة واالجتماعیة  6
  كبیرة 1,0359 3,58  .أدت إلى فتور الروابط والعالقات االجتماعیة  7
  كبیرة 1,0549 3,46  العربي واالسالمي كونت لدى األبناء نظرة سلبیة للتاریخ  8
  متوسطة 1,1162 3,30  .أدت إلى تراجع االنتماء األسرى لألبناء  9

  متوسطة 9461, 2,86  .ساعدت األسرة على االستفادة من التجارب الثقافیة  10
  كبیرة 70181, 3,56  المتوسط العام واالنحراف المعیاري للمحور  

 

            3,56  

,70181        2009      

              

  
-   

 4,06 ,9939 

             



  
                 

    2,86   ,9461    
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6 

6 

 
االنحراف   المتوسط  الفقرة   

  المعیاري
التقدیر 
  اللفظي

  كبیرة جدا  7109, 4,36  .بت في ارتفاع نفقات األسرة على الھواتف المحمولةسب  1
سببت في ارتفاع نفقات األبناء على متطلباتھم الحیاتیة من   2

  .ملبس ومأكل
  كبیرة 8198, 3,98

  كبیرة 8950, 3,97  ساھمت في زیادة المتطلبات االقتصادیة لألبناء   3
  كبیرة 9462, 3,97  .على متابعة الموضة سببت في انفاق مبالغ مالیة كبیرة  4
  كبیرة 8176, 3,88  .أدت إلى نزوع األبناء نحو الكمالیات ومظاھر الترف  5
بسببھا أصبحت نظرة األبناء لألشخاص تعتمد على   6

  .ممتلكاتھم المادیة
  كبیرة 9370, 3,81

ساھمت في عجز األسرة عن تلبیة بعض المتطلبات   7
  الضروریة 

  كبیرة 8771, 3,50

أدت إلى خروج األبناء إلى العمل رغم أنھم الیزالوا في   8
  .سن الدراسة

  متوسطة 1,1197 3,38

  كبیرة 5908, 3,86  المتوسط العام واالنحراف المعیاري للمحور  

 

             3,86 

,59082009

 

   

     4,36   ,7109    



 

 

             

   

 

         

7 

 

 



 

428 
 

   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 
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7 

 
االنحراف   المتوسط  الفقرة   

  المعیاري
التقدیر 
  اللفظي

  كبیرة جدا  7912, 4,43  .ادت باألبناء إلى اإلدمان على االنترنت ووسائل التواصل  1
  كبیرة 1,0895 3,72  .أدت إلى تبلد االحساس نحو القضایا العربیة واالسالمیة  2
  كبیرة 0307,,1 3,50  .أدت إلى شعور األبناء بالضیق والتوتر واإلحباط  3
  كبیرة 1,0131 3,46  .أدت إلى األنانیة والنزعة نحو الذاتیة لدى األبناء  4
  كبیرة 1,0998 3,41  .أدت إلى نزوع األبناء نحو التشدد والعدوانیة  5
  متوسطة 9833, 3,17  مكنت األبناء من ممارسة النقد الذاتي وإعادة البناء القیمي   6
  متوسطة 1,0333 2,97  .ءساھمت في زیادة الطموح لدى األبنا  7
  متوسطة 1,0779 2,96  .ساعدت على اطالق الطاقات الكامنة لدى األبناء  8
  متوسطة 9629, 2,89  .ساعدت األبناء على تطویر ذواتھم وشخصیاتھم  9

  متوسطة 4696, 3,39  المتوسط العام واالنحراف المعیاري للمحور  

 

                

3,39,4696 

 

4,43,7912

              

 

                

 

-   

2,89,9629





  
        

8 
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  د / عبد الغني أحمد علي الحاوري  من وجھة نظر اآلباءالعولمة وآثارھا على دور األسرة الیمنیة في التنشئة االجتماعیة 

8 

 
االنحراف   المتوسط  الفقرة   

  المعیاري
التقدیر 
  اللفظي

  كبیرة 1,0637 3,50  .أدت الى ضعف الوالء لدى األبناء  1
  كبیرة 1,0448 3,43  .أدت الى زیادة اھتمام األبناء بالقضایا العربیة واإلسالمیة  2
  متوسطة 8748, 3,27  .ساھمت في ترسیخ مفاھیم الحوار داخل األسرة  3
  متوسطة 9375, 3,02  ساھمت في ترسیخ مبادئ التعایش الثقافي والحضاري.  4
  متوسطة 1,0605 2,80  .میة االنتخاباترسخت القناعة لدى األبناء بأھ  5
  متوسطة 1,0053 2,73  .ساعدت على ترسیخ مفاھیم الحریة والدیمقراطیة  6

  متوسطة 4696, 3,12  المتوسط العام واالنحراف المعیاري للمحور  

 

             3,12 

 ,4696       2013 1    

 

  

              

  

      

             

 

            

  
   





  
            

 

                                                             
 ق األوسط العولمة وأثرھا على الثقافة السیاسیة لدى طلبة جامعة الكویت، رسالة ماجستیر، جامعة الشر :)2013عبید سعود عبید المطیري ( -1
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   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  د / عبد الغني أحمد علي الحاوري  من وجھة نظر اآلباءالعولمة وآثارھا على دور األسرة الیمنیة في التنشئة االجتماعیة 

1             T.Test

9 
9T.Test 

المتو  العدد  النوع  المحور
  سط

حراف االن
  المعیاري

مستوى   قیمة (ت)
  الداللة

 2,600 7801, 3,61  79  ذكر  الخلقي
 

  دالة
 6245, 3,98  38  أنثى

  دالة  1,96 5043, 3,14  79  ذكر  الثقافي
 4110, 3,32  38  أنثى

  غیر دالة 908, 7185, 3,52  79  ذكر  االجتماعي
 6667, 3,65  38  أنثى

  غیر دالة  975, 6181, 3,82  79  ذكر  االقتصادي
 5451, 3,93  38  أنثى

  غیر دالة 032, 5771, 3,39  79  ذكر  النفسي
 5746, 3,39  38  أنثى

  غیر دالة 154, 6999, 3,13  79  ذكر  السیاسي
 6815, 3,11  38  أنثى

  غیر دالة 1,317 5009, 3,43  79  ذكر  االستبیان ككل
 3877, 3,65  38  أنثى

1,960,05115 

 

 0.05



 



 

2             

ANOVA10 
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   2017یونیو   –العدد التاسع   ینایر السنة الخامسة  جامعة الناصرمجلة 

  د / عبد الغني أحمد علي الحاوري  من وجھة نظر اآلباءالعولمة وآثارھا على دور األسرة الیمنیة في التنشئة االجتماعیة 

10 ANOVA  

مجموع   مصدر التباین  المحور
  المربعات

درجة 
  ةالحری

قیمة   متوسط المربعات
  (ف)

مستوى 
  الداللة 

غیر  163, 593,  2 182,  بین المجموعات  الخلقي
 573,  114 65,358  داخل المجموعات  دالة

   115 65,545  المجموع الكلي
غیر   356, 585,  2 169  بین المجموعات  الثقافي

 236,  114 26,628  داخل المجموعات  دالة
    115 26,797  المجموع الكلي

غیر   481, 239,  2 478,  بین المجموعات  االجتماعي
 497,  114 56,656  داخل المجموعات  دالة

    115 57,135  المجموع الكلي
غیر  1,598 389,  2 777,  بین المجموعات  االقتصادي

 354,  114 40,356  داخل المجموعات  دالة
    115 41,133  المجموع الكلي

غیر  1,241 457,  2 814,  المجموعاتبین   النفسي
 328,  114 37,375  داخل المجموعات  دالة

    115 38,188  المجموع الكلي
غیر  315, 576,  2 152,  بین المجموعات  السیاسي

 485,  114 55,246  داخل المجموعات  دالة
    115 55,397  المجموع الكلي

االستبیان 
  ككل

غیر  643, 143,  2 286,  بین المجموعات
 222,  114 25,576  داخل المجموعات  دالة

    115 25,362  المجموع الكلي

1,960,05115 

 

 0.05

               

              



 

3 

ANOVA11 
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11ANOVA 

مجموع   مصدر التباین  المحور
  المربعات

درجة 
الحری

  ة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة 

  غیر دالة  1,320 740, 3 2,220  بین المجموعات  الخلقي
 560, 113 63,325  داخل المجموعات

   116 65,545  المجموع الكلي
  غیر دالة  1,197 278, 3 833,  المجموعاتبین   الثقافي

 232, 113 25,964  داخل المجموعات

   116 26,797  المجموع الكلي
  غیر دالة  1,567 760, 3 2,281  بین المجموعات  االجتماعي

 485, 113 54,853  داخل المجموعات

   116 57,135  المجموع الكلي
  غیر دالة  617, 281, 3 668,  بین المجموعات  االقتصادي

 358, 113 40,470  داخل المجموعات
   116 41,133  المجموع الكلي

  غیر دالة  1,763 569, 3 1,707  بین المجموعات  النفسي
 323, 113 36,481  داخل المجموعات
   116 38,188  المجموع الكلي

  غیر دالة  324, 157, 3 472,  بین المجموعات  السیاسي
 486, 113  54,925  المجموعاتداخل 

   116 55,392  المجموع الكلي
االستبیان 

  ككل
  غیر دالة  1,626 353, 3 1,058  بین المجموعات

 217, 113 24,304  داخل المجموعات

   116 25,362  المجموع الكلي

1,960,05115 

0.05





   

  

 

4 

ANOVA12 
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12ANOVA 
مجموع   مصدر التباین  المحور

  المربعات
درجة 

  یةالحر
متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة 

 غیر دالة 423, 242, 2 483,  بین المجموعات  الخلقي
 571, 114 65,062  داخل المجموعات
   116 65,545  المجموع الكلي

 غیر دالة 115, 027, 2 054,  بین المجموعات  الثقافي
 237, 114 26,743  داخل المجموعات
   116 26,797  المجموع الكلي

 غیر دالة 512, 254, 2 508,  بین المجموعات  االجتماعي
 497, 114 56,621  داخل المجموعات
   116 57,135  المجموع الكلي

 غیر دالة 1,274 450, 2 899,  بین المجموعات  االقتصادي
 353, 114 40,234  داخل المجموعات
   116 41,133  المجموع الكلي

 غیر دالة 1,335 437, 2 874,  ن المجموعاتبی  النفسي
 327, 114 37,314  داخل المجموعات
   116 38,188  المجموع الكلي

 غیر دالة 072, 035, 2 070,  بین المجموعات  السیاسي
 485, 114 55,327  داخل المجموعات
   116 55,397  المجموع الكلي

االستبیان 
  ككل

 غیر دالة 391, 087, 2 174,  بین المجموعات
 223, 114 25,188  داخل المجموعات
   116 25,362  المجموع الكلي

1,960,05115 

 

0.05

 

             



 

5             

ANOVA13 
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13 

ANOVA 
مجموع   مصدر التباین  المحور

  المربعات
درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

مستوى   قیمة (ف)
  الداللة 

غیر  1,954 1,082 2 2,163  بین المجموعات  الخلقي
 556, 114 63,382  داخل المجموعات  دالة

   116 65,545  المجموع الكلي
  دالة  5,837 1,255 2 2,509  لمجموعاتبین ا  الثقافي

 215, 114 24,288  داخل المجموعات
   116 26,797  المجموع الكلي

غیر  778, 385, 2 767,  بین المجموعات  االجتماعي
 494, 114 365 ,56  داخل المجموعات  دالة

   116 57,135  المجموع الكلي
غیر  425, 152, 2 304,  بین المجموعات  االقتصادي

 358, 114 40,829  داخل المجموعات  دالة
   116 41,133  المجموع الكلي

غیر  1,332 436, 2 872,  بین المجموعات  النفسي
 327, 114 37,316  داخل المجموعات  دالة

   116 38,188  المجموع الكلي
غیر  1,603 758, 2 1,515  بین المجموعات  السیاسي

 473, 114 53,382  اتداخل المجموع  دالة
   116 55,397  المجموع الكلي

االستبیان 
  ككل

غیر  2,024 439, 2 877,  بین المجموعات
 217, 114 24,485  داخل المجموعات  دالة

   116 25,362  المجموع الكلي

     .115) ودرجة الحریة 0,05عند مستوى داللة ( 1,96قیمة ت الجدولیة = 
 

 0.05

 

 

  

                

2 
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1 

            

 

2  
) في استجابات العینة تعزى لمتغیر النوع 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (/ 3

  على المحور الخلقي والثقافي لصالح اإلناث بینما ال توجد فروق في بقیة المحاور 
) في استجابات العینة تعزى لمتغیر الدخل 0.05/ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (4
ن ألف، بینما ال توجد فروق في یلشھري في المحور الثقافي ولصالح ذوي الدخل الشھري أقل من خمسا
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  دراسة مقارنة  –عقوبة التحریض على الجرائم التعزیریة في النظام السعودي 
  

  الغسالن بن علي سلیمان  بن  د. عبد العزیز
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  دراسة مقارنة  –عقوبة التحریض على الجرائم التعزیریة في النظام السعودي 
  

  الغسالن بن علي سلیمان  بن  د. عبد العزیز
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  دراسة مقارنة  –عقوبة التحریض على الجرائم التعزیریة في النظام السعودي 
  

  الغسالن بن علي سلیمان  بن  د. عبد العزیز
  

 

1  
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  دراسة مقارنة  –عقوبة التحریض على الجرائم التعزیریة في النظام السعودي 
  

  الغسالن بن علي سلیمان  بن  د. عبد العزیز
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2 
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  .)150-149(مرجــع سابق  ،والقاموس المحیط .)86-77/ 4(مرجع سابق  ،)   معجم مقاییس اللغة البن فارس1(
  .)276دار الكتب العلمیة ( –لعلي بن محمد بن حبیب الماوردي  – )  األحكام السلطانیة2(
اء  .) ھو أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي3( ارزین     من فقھ دیھم الب ة وأصولییھم ومجتھ ك مفسرًا       .الحنابل ى جانب ذل ان إل وك

ـ) 751توفي سنة ( .وُسجن معھ في قلعة دمشق ،الزم اإلمام ابن تیمیة وأخذ عنھ العلم .ومتكلمًا ونحویًا ومحدثًا ومشاركًا في علوم كثیرة ل      ،ھ ي سفح جب ن ف ودف
ھ  .قاسیون بدمشق ن     :من مؤلفات المین " " إعالم الموقعین م اد "      ،رب الع ر العب دي خی ي ھ اد ف ان من مصائد الشیطان "      ،" زاد المع ة اللھف و " الطرق   ،" إغاث

ذھب "    ،)5/137" الدُّرر الكامنة " ( ،)2/447" الذیل على طبقات الحنابلة " ( ::راجع في ترجمتھ .وكتبھ كثیرة تعد بالمئات .وغیرھا ،الحكمیة " ذرات ال و " ش
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