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الملخ�ض
هناك انعكاسات متنوعة وكثرية يتأثر هبا الشاب، قد تكون هذه االنعكاسات اجيابية او سلبية حسب البيئة 
والديني  واالقتصادي  السيايس  الواقع  يف  كبرية  انعكاسات  هلا  االربعينية  فالزيارة  ذلك،   خالل  من  املؤثرة. 
رشحية  وباخلصوص  الفرد  سلوك  يف  االجيايب  االنعكاس  هو  االنعكاسات  هذه  ومن  اخره.  واىل  واالخالقي 
الشباب، الذين يعتربون البيئة اخلصبة يف استلهام العرب واكتساب السلوك اجليد.حيث ان الثورة احلسينية هلا 
الدور املميز والبارز يف التأثري عىل رشحية الشباب. يف هذا البحث سوف نعتمد عىل التحليل الكمي يف حتديد  

العالقة بني العوامل االخالقية لرشحية الشباب وعدد مرات الزيارة االربعينية للشاب.

الكلامت املفتاحية: الزيارة االربعينية، االخالق، املنهج االخالقي، هتذيب اخالق الشباب.
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Abstract
There are many different reflections and influenced by young’s slide. These reflections may 

be positive or negative depending on the environment affecting. Then.  the 40th visiting has got 
a great implications in the political. economic. religious. moral.…. so on. The paper will study 
these features and its effect on the young. They are a  positive reflection on the individual’s 
behavior. especially the youth. who consider the optimal environment to draw lessons and 
gain good behavior. Where the Husseiniya revolution has  a featured and prominent role in 
influencing  on the youth.

In this paper. we will use quantitative analysis for determining the relationship between 
ethical factors of the youth and the number for 40th visiting. 
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المقدمة 

من منطلق املقولة الرتبوية االخالقية االصالحية  
اىل سيدنا احلسني ابا عبد هلل  سنرشع يف مقدمة 
وانام  بطرا  وال  ارشا  اخرج  )مل   قال حيث  بحثنا 
بعد  ــدي(.  جـ ــة  ام يف  ــالح  االصـ لطلب  خــرجــت 
الرسول  وفاة  بعد  املجتمع  عاشه  الذي  االنحراف 
وصايا  اتباع  وعــدم  والسالم  الصالة  افضل  عليه 
لبداية  مـــؤرشات   كانت  كثرية  امــور  يف  الــرســول  
الدعوة  وكادت  املحمدية   الثورة  اهداف  انحراف 
حيث  الزمنية،  احلقبة  تلك  يف  تتالشى  االسالمية 
الفاسدين  احلكام  اىل  املسلمني  امور  زمام  انيطت 
ابن  سفيان،ويزيد  ايب  أبن  معاوية  أمثال  أمية  يب  من 
اىل  الرتبوي  النهج  ورغم  اهلل.  لعائن  عليهم  معاوية 
عن  اىل  برجوع  بدأ  املجتمع  ان  اال  النبوة  بيت  ال 
االخالقي  اجلانب  يف  وباألخص  املحمدي  النهج 
االمــام عيل معارك  والــرتبــوي، حيث خــاض  
عديدة مع املارقني واملنحرفني عن هنج الثورة وعاش 
حيث  من  قاسية  جدا  كانت  زمنية  فرتة  عيل  االمام 
التعاليم  عن  الناس  وابتعاد  االخالقي  االنحراف 
دور  له  كان   عيل االمــام  ان  ونجد  االسالمية 
الواعظة،  اخلطب  خالل  من  واضح  توجيه  تربوي 
والنهج الرتبوية  الذي يركز عىل اتباع تعاليم االسالم 
االمام  أبنه  اىل   وصيته يف  مبني  هو  كام  احلنيف. 
احلسن التي تعترب منهاج تربوي لألجيال عىل مر 
وظاملني  الظلم  اىل  مناهضني   وكانوا العصور. 
التي كانت  الفرتة  وباخلص السلطة احلاكمة يف تلك 

تتصف بالفساد والظلم واالنحراف عن النهج النبوة 
حتت عباءة االسالم حيث كان يزيد احلاكم لألمة يف 
بالفساد  ابيه   وحكم  حكمه  تيز  والذي  الفرتة  تلك 
 احلسني االمــام  دفع  مما  واالنــحــراف،  والظلم 
السلطة  ومقاومة  االنحراف  هذا  من  بضد  للوقوف 

الفاسدة  احلاكمة. 

االجتامعي   الثقل   له   هلل عبد  أبــا  أن  وبــام 
حكمه  التأييد  ألخــذ  وبشدة  يميل  احلاكم  فكان 
موقف  فكان  مبايعته،  خالل  من   احلسني من 
االمام احلسني الرفض يف مبايعة هذا الفاسق كذلك 
خالل  من  احلسني  لألمام  اجلامهريية  القاعدة  توفري 
تكليف رشعي خلروج  اصبح  اذا  العراق  أهل  كتب 
االمام احلسني عىل احلكم الفاسد يف تلك الفرتة. أذا 
تربوية  أخالقية   احلسني االمام  ثورة  مقومات 
عروش  زلزلة  احلسني  ــام  االم فثورة  ــا.  ذاهت بحد 
بني  بني  بطولية  ملحمة  كربالء  يف  وحدثت  الطغاة، 
 القيم الساموية واملتمثلة باألمام احلسني وجنده

ويزيد وزبانيته عليهم لعائن اهلل. 

انترصت  السيف  الدم عىل  انترص  الثورة  تلك  يف 
القيم االخالقية عىل الفساد. يف ملحمة الطفوف كان 
اخلطب  خالل  من  وجيل  واضــح  الرتبوي  اجلانب 
عىل  املعسكرين  ولكال   احلسني لألمام  الواعظة 
 حد سواء. لكن كان لبطلة كربالء السيدة زينب
الثورة احلسينية ومن  املميز يف أيصال أهداف  الدور 
لتلك  الرتبوي  االهــداف  هي  االهــداف  تلك  ابــرز 
احلسينية  الثورة  هذه  أهداف  وبقية  املباركة،  الثورة 
اثاره االجيابية عىل املجتمع اىل يومنا  املباركة نلتمس 

هذا.
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الزيارة  اثــار  عىل  يركز  الدراسة  قيد  البحث  يف 
والــرتبــوي  ــي  ــالق االخ الــســلــوك  عــىل  االربعينية 
انحدار  نــامذج  عــدة   بناء  خــالل  من  الشباب،  لــدا 
زيارة   مرات  عدد  أن  حيث   ،)regression models(

االربعينية  خالل حياة الفرد كمتغري مستقل وتأثريها 
الشاب.  لــدا  الرتبوية  املتغريات  من  جمموعة  عىل 
وذلك لدراسة أثر عالقة الزيارة االربعينية عىل بعض 

املتغريات االخالقية والرتبوية للفرد. 

هدف البحث

هيدف هذا البحث اىل بناء نامذج رياضية، لوصف 
الرتبوية  املتغريات  من  جمموعة  بني  العالقة  أثــر 
واالخالقية و عدد الزيارات االربعينية للفرد الواحد 
خالل فرتت حياة الفرد، ثم التنبؤ بالدور االجيايب أو 
الواحد عىل  للفرد  األربعينية  زيارات  لعدد  السلبي  

سلوكه االخالقي والرتبوي.

اأهمية الدرا�شة

بني  العالقة  توضيح  اىل  الدراسة  أمهية  تكمن 
الرتبوية  العوامل  وجمموعة  االربعينية  ــارة  ــزي ال
تكوين  خالل  من  كمية  بصور  للفرد  واالخالقية 
 )regression model( االنحدار  نامذج  من  جمموعة 
بصورة مستقلة التي تبني أجتاه العالقة بني متغريات 
يمكن  دقيقة  مقدرات  عىل  واحلصول  الــدراســة. 
املجتمع  هذا  لتمثيل  الدراسة  جمتمع  عىل  تعميمها  
عىل  املواكبة  هل  وتوضيح  تثيل.  أفضل  املــدروس 
السلبي  أم  الدور االجيايب  للفرد  هلا  زيارة االربعينية 

عىل أخالق وتربية الفرد.  

النهج التربوي والخالقي لزيارة الربعين

من املعلوم ان ثورة االمام احلسني  تضمنت 
الكثري من املناهج الرتبوية والصور االخالقية املهمة 
حيث  والــفــرد،  املجتمع  خدمة  عىل  ــزت  رك التي 
املطلوبة  االهداف   احلسني االمام  ثورة  حققت 
لنمو املجتمع االسالمي باالجتاه الرتبوي واالخالقي 

وغريها]4[.

ومن حجم زيارات اليومية التي يشهدها رضحيي 
العباس  دليل   ابو فضل  االمام احلسني  واخيه 
عىل حتقيق االهداف العامة لثورة احلسينية. ومن اهم 
تنمية  عىل  تركز  التي  االربعينية  زيارة  هي  الزيارات 
يف  نرى  حيث  الفرد.  و  املجتمع  يف  الرتبوية  الروح 
التجمع البرشي الذي يتجاوز املالين من البرش من 
جنسيات وقوميات وديانات خمتلفة يدفعهم  اهلدف 

االخالقي والرتبوي لثورة احلسينية ]3[. 

زيــارة  يف  اهلائل  البرشي  الكم  من  الرغم  عىل 
االربعينية مل تسجل أي عملية عنف بني الزائرين الن 
الذي  هو  احلسني  االمام  ثورة  اىل  االخالقي  الدور 

جيمعهم. 

وان هناك  جمموعة من االهداف الرتبوية تتلخص 
عىل  ستنعكس  بدورها  التي  االربعينية  ــارة  زي يف 
هتذيب السلوك فرد ضمن املجتمع. ويف هذا املبحث 
الرتبوية  ــداف  االه من  جمموعة  عىل  الرتكيز  سيتم 

لزيارة االربعينية ومن ابرز هذه االهداف:
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اأوًل: التوجه الى اهلل تعالى

إيامنية  أجواء  هناك  االربعينية  الزيارة  أوقات  يف 
مميزة  وملفتة للنظر. حيث نجد يف أوقات الصالة ختيل 
الشوارع من الزائرين بنسبة كبرية جدًا ألداء الصالة 
هناك  أن  كذلك  الصالة.  جانب  من  هذا  وقتها  يف 
القرآن،  قراءة   اىل  يميلون  الزائرين  من  كبرية  نسبة 
بدفع  يقومون  الزائرين  وكذلك هناك قسم كبري من 
الصدقات ومساعدة الفقراء، واىل أخره من االعامل 

االيامنية التي أوصت هبا الرشيعة الساموية ]2[.

ثانيًا: تال�شي الفوارق الطبقية

ان  نجد  االربعينية  زيــارة  يف  احلسينة  املسرية  يف 
حيث  الزائرين،  بني  كليا،  تنعدم  الطبقي  الفوارق 
االغنياء  بني  تنعدم  االقتصادية  الفوارق  أن  نجد 
طريق  هو  واحــد  طريق  جيمعهم  حيث  والفقراء 
الزيارة االربعينية، وكذلك الفوارق العلمية تتالشى 
الزيارة  ان  االربعينية، من هنا نجد  الزيارة  يف طريق 
بني  الطبقية  الفوارق  نفي  هدف  حتقق  االربعينية 

الزائرين]2[.

ثالثًا: مواجهة الظلم 

عىل  االربعينية،  الزيارة  يف  احلسينية  املسرية  شهد 
ضد  املختلفة،مواجهات  الزمنية  الــفــرتات  مــدى 
احلكام الفاسدين، فعند تصفح التأريخ نجد أن هناك 
ثورات عديدة كان منطلقها املسرية احلسينية. وهذه 
يف  للوقوف  االربعني  لزيارة  الرتبوية  االهداف  أحد 

وجه احلكام الفاسدين]2[.  

مميزات الزيارة الربعينية

منها  ــدة  ع مــيــزات  االربعينية  ــارة  ــزي ال تتلك 
العامل،  مسلمني  بني  والفكري  املعريف  التواصل 
اللتقاء  جامع  مكان  االربعينية  الزيارة  تعترب  حيث 
احلضارات الرشقية والغربية، حيث توفر هذه الزيارة 
فرصة اىل أصحاب املواكب والزائرين للحصول عىل 
الزائرين  ثقافات  تالقي  خالل  من  متنوع  معريف  كم 

املختلفة ]1[.

ومن املالحظ من الزيارة االربعينية تعترب تكريس 
لثقافة روح املواطنة والعمل التطوعي وذلك واضح 
من خالل االعامل التطوعية التي تنفذ خالل الزيارة 
االربعينية من تنظيف وعمل تزين لشوارع مسارات 
والتي  التطوعية  االعــامل  من  أخرها  واىل  الزائرين 
الزيارة  توفر  حيث   املواطنة.  روح  تنمي  بدورها 
واضح  وذلك  االجتامعي  التكافل  مبدى  االربعينية 
ميزات  من  وايضًا  وااليثار،  والكرم  العطاء  ميزة 
العنرصي  التميز  املظاهر  الزيارة االربعينية هي اهناء 
هذه  تنتهي  ال  وكيف  املــســاوات،  روح  وتكريس 
جيمعهم  احلسينية  املسرية  يف  املالين  وكل  الفوارق 
قبلة  اىل  كــربــالء  نحو  الــزحــف  هــو  واحــد  ــدف  ه
من  جمموعة  حتقق  االربعينية  فالزيارة  لذا  االحرار. 
وتقوم   العقائدية  املبادئ  ترسخ  حيث  ــداف.  االه
رسول  بيت  ال  هنج  عن  املنحرفة  الثقافية  التيارات 
الشك  توليد  عىل  تركز  التي  الشبهات  ومواجهة  اهلل 
وخلق االفكار املنحرفة يف املسائل العقائدية وغريها 
من السامت نبيلة التي حتققها الزيارة االربعينية ]1[.
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الفرد  الزيارات  عدد  ستكون  احلايل  البحث  يف 
توليفه  يتم  مستقل،الذي  كمتغري  حياته  فرتة  خالل 
انحدار، وحتديد نوع  لبناء نموذج  عىل متغري معتمد 
بيانات  نوع  يعتمد عىل  املستخدم   االنحدار  نموذج 
املتغري املعتمد،حيث يف دراستنا احللية سيم استخدام 
عدد من نامذج االنحدار املختلفة حسب نوع بيانات 

املتغري املعتمد.

نماذج النحدار الخطية  الم�شتخدمة   

لعرض  طريقة  هو  االنحدار  نموذج  حتليل  ان 
العالقة بني املتغري املعتمد  ومتغريات املستقلة  ]5[. 
ويعد نامذج  االنحدار اخلطي من الطرق اإلحصائية 
املعتمد  املتغري  بني  العالقة   اجتاه  املتميزة  يف وصف 
واملتغري املستقل  الذي يضمن  دقة االستدالل   بني 

متغريات الظاهرة  املدروسة.   

ويمكن وصف نموذج االنحدار  بأنه عبارة عن 
العالقة  أجتاه  لوصف  تستخدم   رياضية  معادلة  بناء 
قيم   لتقدير  املدروسة  وذلك   الظاهرة  بني متغريات 
معامالت النموذج  املدروس واحلصول عىل نموذج 
تنبؤي يزودنا بقيم تنبؤيه يف املستقبل، ويمكن تعريفه 
متغري  عىل   )Y( التابع  للمتغري  إنحدار  عن  أيضًا 
التوضيحية  املتغريات  من  جمموعة  أو  واحد  مستقل 
)املستقلة(  Xp...،X2 ،X1  لذا فأن نموذج االنحدار  
التي توضح من  الداللية   العالقات  يركز عىل فكرة 

خالل شكل االنتشار أو التشتت ]6[. 

فقط   واحــد  أسلوب  ليس  االنــحــدار  نــامذج  إن 
توظيفها   يمكن  التي  النامذج   من  هناك  جمموعة  بل 
ومتغري  مستمر  املعتمد   املتغري  بني  العالقة  لتحديد  

مستقل واحد مستقلة أو عدة متغريات مستقلة.

واملعادلة  نموذج  اإلنحدار اخلطي هي: 

Y = b0+b1 Xi+ei

حيث أن Y = املتغري التابع 

 Intercept  أو Constant  قيمة ثابتة = b0 

املتغري  عىل   y املعتمد  املتغري  أإلنحدار  ميل   =b1

املستقل 

 Xi= املتغري املستقل 

ei= حد اخلطأ العشوائي الذي يتوزع وفق التوزيع 

 σ2الطبيعي بمتوسط )0(، وتباين

بعد تقدير معامل نموذج االنحدار البد من ان نبني 
هل أن هذه املقدرات  تلك قيمة  احصائية اي تكون 
معنوية  ولتحديد   إحصائيًا.  معنوية   املقدرات  هذه 
ختبار  عىل   سنعتمد  االنحدار  نموذج  مقدرات  
 .]5[ املقدرات  لتلك  املقابل  املعنوية   ومستوى   T
وملعرفة قوة العالقة بني متغريي نموذج سنعتمد عىل 
التفسريية  R. وملعرفة القوة  معامل االرتباط البسيط 
للنموذج قيد الدراسة يتم استخدام معامل التحديد. 
املدروس  النموذج  معنوية  حول  القرار  ملعرفة  لكن 

.F ككل يتم استخدام اختبار

من املعلوم ان نوع بيانات املتغري املعتمد هي التي 
يتناسب  الذي  االمثل  االنحدار  نموذج  نوع  حتدد 
املتغري  بيانات  كانت  اذا  فمثال  املتوفرة،  البيانات  مع 
املعتمد بيانات كمية مستمرة يمكن استخدام نموذج 
املعتمد  املتغري  كان  أذا  لكن   .]6[ اخلطي  االنحدار 
يمتلك بيانات ثنائية فأن النموذج االمثل هو نموذج 
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اللوجستي.  االنحدار  نموذج  أو  الربوبت  انحدار 
جزء  يف  كمية  املعتمد  املتغري  بيانات  كانت  اذا  لكن 
نموذج  النموذج  هذا  يسمى  أخر  جزء  يف  وثابتة 
االنحدار املقيد ]7[. واذا كانت نقطة التقيد مساوية 
احلالة  هــذه  يف  االنــحــدار  نموذج  يسمى  صفر  اىل 
نموذج انحدار توبت ]8[. ويف بعض االحيان نوع 
توزيع املتغري املعتمد الذي يعتمد عىل نوع توزيع حد 
نوع  اخلطية.حيدد  لالعتامدية  وفقًا  العشوائي  اخلطأ 
واىل  بواسون  انحدار  نموذج  مثل  االنحدار  نموذج 

اخره ]8[.      

الجانب التطبيقي:

تم مجع بيانات الدراسة احلالية من خالل استامرة 
كال  من  زائــر   300 عىل  توزيعها  تم  االحصائية. 
اجلنسني وبأعامر خمتلفة ترتاوح من )15-70 سنة(، 
االسئلة  من  جمموعة  تتلك  االستامرة   هذه  وكانت 
ضمنها   ومن  الدراسة،  قيد  الظاهرة  متغريات  تثل 
الفرد  قبل  من  االربعينية  الزيارة  تأدية  مرات  عدد 
املتغري  هذا  يعترب  حيث  حياته.  فرتة  خالل  الواحد 

متغري مستقل.

من  جمموعة  االستبيان  ــامرة  االســت وتضمنت 
االسئلة التي كانت تثل املتغريات املعتمدة ومع كل 
متغري يمكن بناء نموذج انحدار مستقل عن النموذج 

االخر وهذا املتغريات هي 

ضعيف            . 1 بالصالة   الزائر   التزام   مدى 
جيد ممتاز 

منذ . 2 الزائر  رمضان   شهر  صيام  مرات  عدد 

التكليفه الرشعي خالل فرتة حياته
مناهضة  . 3 بمظاهرات  الزائر  مشاركة  مرات  عدد 

للظلم خالل فرتة حياته
حياته. 4 فرتة  خالل  الزائر  مشاجرة  مرات  عدد 

 عالقة الزائر مع ابويه ضعيف خالل فرتة حياته    . 5
يسء  متوسطة  جيدة

عىل  وزعت  التي  االستامرات  بيانات  تفريغ  بعد 
300 زائر  من خالل  إجاباهتم عىل  املتغريات أعاله. 
يقيس  نموذج  كل  انحدار،  نامذج  مخس  ببناء  قمنا  
االربعينية   الزيارة  مرات  عدد  بني  ما  العالقة  اجتاه 
املبينة  اخلمسة  املعتمدة  املتغريات  مع  ــر  زائ لكل 
اثر العالقة بني  النموذج االول يقيس  أعاله. اي ان 
عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر الواحد والتزامه 
بصالته. والنموذج الثاين يقيس اثر العالقة بني عدد 
مرات الزيارة االربعينية للزائر الواحد والتزام الزائر  
بصيامه بشهر رمضان خالل فرتة حياته.  والنموذج 
الزيارة  مــرات  عدد  بني  العالقة  اثر  يقيس  الثالث 
الزائر  مشاركة  مرات  عدد  الواحد  للزائر  االربعينية 
أما  حياته.  فرتة  خالل  للظلم  مناهضة   بمظاهرات 
مرات  عدد  بني  العالقة  اثر  يقيس  الرابع  النموذج 
الزيارة االربعينية للزائر الواحد عدد مرات مشاجرة 
الزائر خالل فرتة حياته. أما النموذج اخلامس يقيس 
للزائر  االربعينية  الزيارة  مرات  عدد  بني  العالقة  اثر 
حياته.  فرتة  خالل  ابويه  مع  الزائر  وعالقة  الواحد 
ولتحليل النامذج اخلمس املبينة أعاله سوف نستخدم 

.R بكجات خاصة يف لغة
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تحليل البيانات

العالقة بني عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر أ. 
الواحد والتزامه بصالته

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه 

جدول رقم )1( يمثل  نتائج تحليل الثر 
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من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
املستقل   للمتغري  معنوية  وذو داللة  اثر طردي  هناك 
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
اختبار  قيمة  ان  نجد  حيث  صالته.  يف  الفرد  بالتزام 
F ألثر عدد مرات الزيارة االربعينية   يف التزام الفرد 
بصالته  بلغت )15.891(  وهي قيمة ذات داللة  
عند مستوى  معنوية  1%، وايضًا نجد ان قيمة معامل 

وكانت   ،%57 بلغ  الدراسة  قيد  للنموذج  للتحديد 
قيمة  وهي   ،4.135 اىل  مساوية  االثر  معلمة  قيمة 
معنوية حيث أن  اختبار t  بلغت 3.986  وتعترب هذه 
القيمة قيمة  معنوية وطردية عند مستوى داللة %1. 
من  املعطيات اعاله نجد انه كلام ازداد املتغري املستقل 
واملتمثل بعدد مرات الزيارة االربعينية  وحدة واحدة  
يؤدي اىل ارتفاع املتغري املعتمد واملتمثل بالتزام الفرد 

بصالته  بمقدار 4.135.

العالقة بني عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر ب. 
رمضان  بشهر  بصيامه  الزائر   والتزام  الواحد 

خالل فرتة حياته

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه 
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من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
املستقل   للمتغري  معنوية  وذو داللة  اثر طردي  هناك 
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
فرتة  خالل  رمضان  بشهر  صيامه  يف  الفرد  بالتزام 

حياته. 

مرات  عدد  ألثر   F اختبار  قيمة  ان  نجد  حيث 
الزيارة االربعينية يف صيامه بشهر رمضان خالل فرتة 
حياته بلغت )21.562( وهي قيمة ذات داللة  عند 
معامل  قيمة  ان  نجد  وايضًا   ،%1 معنوية   مستوى  
وكانت   ،%65 بلغ  الدراسة  قيد  للنموذج  للتحديد 

قيمة معلمة االثر مساوية اىل 7.132. 

بلغت   t اختبار  أن   حيث  معنوية  قيمة  وهــي 
معنوية وطردية  تكون  القيمة  وتعترب هذه    5.987

عند مستوى داللة %1. 

املتغري  ازداد  كلام  انه  نجد  اعاله  املعطيات  من  
االربعينية   الزيارة  مــرات  بعدد  واملتمثل  املستقل 
املعتمد  املتغري  ارتــفــاع  اىل  ــؤدي  ي واحـــدة   ــدة  وح
واملتمثل بالتزام الفرد يف صيامه بشهر رمضان خالل 

فرتة حياته بمقدار 7.132.

العالقة بني عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر 	. 
الواحد و عدد مرات مشاركة الزائر بمظاهرات 

مناهضة  للظلم خالل فرتة حياته 

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه 
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من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
املستقل   للمتغري  معنوية  وذو داللة  اثر طردي  هناك 
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
مناهضة   بمظاهرات  الزائر  مشاركة  مــرات  عــدد 
للظلم خالل فرتة حياته. حيث نجد ان قيمة اختبار 
F ألثر عدد مرات الزيارة االربعينية   يف عدد مرات 
خالل  للظلم  مناهضة   بمظاهرات  الزائر  مشاركة 
فرتة حياته،بلغت )18.377( وهي قيمة ذات داللة  
عند مستوى  معنوية  1%، وايضًا نجد ان قيمة معامل 
وكانت   ،%45 بلغ  الدراسة  قيد  للنموذج  للتحديد 
قيمة  وهي   .8.965 اىل  مساوية  االثر  معلمة  قيمة 
t  بلغت 6.874  وتكون   معنوية حيث أن  اختبار 
القيمة معنوية وطردية عند مستوى داللة %1.  هذه 
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من  املعطيات اعاله نجد انه كلام ازداد املتغري املستقل 
واملتمثل بعدد مرات الزيارة االربعينية  وحدة واحدة  
املعتمد واملتمثل عدد مرات  املتغري  ارتفاع  اىل  يؤدي 
خالل  للظلم  مناهضة   بمظاهرات  الزائر  مشاركة 

فرتة حياته بمقدار 8.965.

العالقة بني عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر د. 
الواحد و عدد مرات مشاجرة الزائر خالل فرتة 

حياته 

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه 
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من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
هناك اثر عكيس  وذو داللة معنوية للمتغري املستقل  
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
عدد مرات مشاجرة الزائر خالل فرتة حياته. حيث 
الزيارة  مــرات  عــدد  ألثــر   F اختبار  قيمة  ان  نجد 
االربعينية يف  عدد مرات مشاجرة الزائر خالل فرتة 
داللة   ذات  قيمة  وهي   )11.423( حياته.بلغت 
قيمة  ان  نجد  وايضًا   ،%1 معنوية   مستوى   عند 
 ،%52 بلغ  الدراسة  قيد  للنموذج  للتحديد  معامل 
 ،-3.232 اىل  مساوية  االثر  معلمة  قيمة  وكانت 
t  بلغت  وهي قيمة معنوية حيث أن  قيمت اختبار 
214.4 - وتكون  هذه القيمة معنوية وطردية عند 

مستوى داللة %1. 

املتغري  ازداد  كلام  انه  نجد  اعاله  املعطيات  من  
االربعينية   الزيارة  مــرات  بعدد  واملتمثل  املستقل 
املعتمد  املتغري  انخفاض   اىل  يؤدي  واحــدة   وحدة 
واملتمثل عدد مرات مشاجرة الزائر خالل فرتة حياته 

بمقدار 3.232. 

الزيارة االربعينية للزائر  هـ. العالقة بني عدد مرات 
الواحد وعالقة الزائر مع ابويه خالل فرتة حياته

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه.
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من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
املستقل   للمتغري  معنوية  وذو داللة  اثر طردي  هناك 
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
عالقة الزائر مع ابويه خالل فرتة حياته. حيث نجد 
F ألثر عدد مرات الزيارة االربعينية  ان قيمة اختبار 
حياته.بلغت  فرتة  خالل  ابويه  مع  الزائر  عالقة  يف  
مستوى   عند  داللة   ذات  قيمة  وهي    )13.341(
للتحديد  معامل  قيمة  ان  نجد  وايضًا   ،%1 معنوية  
للنموذج قيد الدراسة بلغ 71%، وكانت قيمة معلمة 
االثر مساوية اىل 5.007%، وهي قيمة معنوية حيث 
هذه  وتكون    427.3 بلغت   t اختبار  قيمت  أن  
من    .%1 داللة  مستوى  عند  وطردية  معنوية  القيمة 

املستقل  املتغري  ازداد  كلام  انه  نجد  اعاله  املعطيات 
واملتمثل بعدد مرات الزيارة االربعينية  وحدة واحدة  
يؤدي اىل ارتفاع املتغري املعتمد واملتمثل عالقة الزائر 

مع ابويه خالل فرتة حياته بمقدار 5.002.

ال�شتنتاجات 
من النتائج املعروضة،نجد ان هناك اجتاه  طردي . 1

االربعينية  الزيارة  مرات  عدد  لعالقة  ومعنوي 
الفرد  الصالة. حيث كلام تسك  بأداء  وااللتزام 
بأداء  تسكه  تزداد  االربعينية  الزيارة  تأدية  يف 

صالته 
مرات . 2 عدد  بني  العالقة  أجتاه  ان  النتائج  توضح 

مع  حياته  فرتة  خالل  للفرد  االربعينية  الزيارة 
اي  طردية،  عالقة  كانت  رمضان  شهر  الصيام 
خالل  للفرد  االربعينية  زيارة  مرات  زادة  كلام 

فرتة حياته يزداد التزامه بصيام شهر رمضان.
ان . 3 نجد  السابقتني  النقطتني  يف  املبينة  نتائج  من 

الزيارة االربعينية ترسخ العقائد وحتصن الشاب 
املنحرفة  والتيارات  الغريب  الثقايف  الغزو  من 

عقائديًا.
بني . 4 العالقة  اجتاه  ان  املعروضة.  النتائج  لنا  تبني 

ومشاركاته  للفرد  االربعينية  الزيارة  مرات  عدد 
عالقة  كانت  للظلم  املناهضة  التظاهرات  يف 
مرات  عدد   زاد  كلام  معنوية.اي  طردية 
خالل  الفرد  يؤديه  التي  االربعينية  الزيارات 
ضد  التظاهر  يف  مشاركاته  حياته،يزداد  فرتة 
ظلم. وهي جتسيد ألهداف الثورة احلسينية التي 

رفضت الظلم واخلنوع للحكم الباطل.
النتائج املعروضة، نجد ان اجتاه العالقة بني . 5 من 
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فرتة  خالل  للفرد  األربعينية  الزيارة  مرات  عدد 
حياته وعدد مرات مشاجراته خالل فرتة حياته 
عكسية  املتغريين  هذين  بني  العالقة  اجتاه  يكون 
ومعنوية،اي كلام زادة الزيارات االربعينية للفرد 
فرتة  خالل  املشاجراته  عدد  انخفض  الواحد 

حياته. 
الزيارة . 6 مرات  عدد  بني  العالقة  اجتاه  ان  نجد 

والديه  مع  وعالقته  الواحد  للفرد  االربعينية 
اجتاه طردي ومعنوي.  العالقة  تلك  اجتاه  يكون 
خالل  للفرد  االربعينية  الزيارة  مرات  زيادة  اي 
والديه.  بني  العالقة  تزيد من حتسني  فرتة حياته 
اىل  يقصد  الذي  الن  طبيعية  نتيجة  وهذه 
االعىل  املثل  االمام   من  سيجعل   احلسني

للحياته.

التو�شيات

للمشاركة . 1 الشباب  أوالدهم  حث  العوائل  عىل 
هلا  بام  سنة  كل  األربعينية  الزيارة  مراسيم  يف 
االخالق.  هتذيب  عىل  اجيابية  انعكاسات  من 

والتحصني من االفكار املنحرفة.
فتح مراكز متخصصة يف طريق املسرية احلسينية. . 2

لرشح  فوائد الزيارة  االربعينية عىل مستوى الفرد 
وباألخص الفئة الشبابية  واستنهاض الشباب يف 

العمل التطوعي من اجل عراق مزدهر.
احلسينية . 3 الثورة  مبادئ  رشح  عىل  الرتكيز 

لتلك  والرتبوي  العقائدي  واهدافها،والسلوك 
الثورة املباركة لتوعية الشباب. وهنوض بواقعهم 

االخالقي والرتبوي.            
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