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ىي رللة علمية دورية زلكمة تصدر عن سلرب ادلهارات احلياتية جبامعة زلمد بوضياف – ادلسيلة – اجلمهورية
اجلزائرية ،تأسست سنة .2016
تعىن اجمللة بنرر البووث والدراسات ادلتعلقة ومواضي ورلاتات علم والنفس وشوون البربية  ي اجلزائر بصفة
خاصة ،والوطن العريب بصفة عامة .باللغة العربية و اللغة اتاصلليزية وكذا الفرنسية.
ادلسامهة  ي تنمية العلوم النفسية والبربوية وتطبيقاهتا ادلختلفة ،وذلك من خالل نرر البووث األساسية ،وكذا
النظرية والتطبيقية منها  ي رلال علم النفس والبربية ومجاتاهتا ادلختلفة ،م التأكيد على اجلودة العالية ذلذه
البووث وارتباطها بالواق العريب حاضراً ومستقبالً.
يراعى  ي نرر األحباث والدراسات ادلوازنة بٌن الدراسات اليت تبوث الوض الراىن ،والدراسات اليت تبوث
أفاق ادلستقبل  ي مجي رلاتات البوث والدراسة اخلاصة باجمللة.
إتاحة أكرب فرصة لذوي اتاختصاص  ي علم النفس وعلوم البربية واألرطفونيا وطنياً ،ودولياً لنرر حبوثهم
ودراساهتم ذات احللول الواقعية دلختلف ادلركالت.
إجياد وعاء حبثي عادلي خلدمة الباحثٌن  ي سلتلف رلاتات علم النفس وعلوم البربية واألرطفونيا.

 زيادة احلصيلة ادلعرفية والعلمية ادلتنوعة من خالل نرر األحباث األكادديية ادلتخصصة واحملكمة ،وتدعيم حركة
البوث والنرر العلمي.
 نرر األحباث األصيلة وادلبتكرة وما خيدم الواق واجملتم وحيافظ على القيم السامية.

شروط وقواعد النشر في المجلة
رللة اجلام  ي الدراسات النفسية والعلوم البربوية ،رللة علمية دورية زلكمة تعىن بنرر الدراسات واألحباث  ي
رلاتات علم النفس وعلوم البربية واألرطفونيا فقط.
تنرر اجمللة البووث ادلبتكرة  ي أحد اجملاتات ادلذكورة أعاله باللغة العربية م ملخص باللغة اإلنكليزية أو
الفرنسية ،كما ديكن للمجلة نرر األحباث باللغتٌن اإلنكليزية أو الفرنسية م ملخص باللغة العربية ،على أن تتوقق
الرروط اآلتية:
نرر من قبل ،وجيب أتاّ يكون مق ّدماً للنرر أليّة رللة أو مودتر
 -1جيب أن يكون البوث ادلق ّدم للنرر جديداً ،ومل يُ َ
 ي الوقت نفسو .ومل يسبق أن ُرفض نرره  ي أيّة رللة أو مودتر علمي.
 -2ديأل الباحث استمارة خاصة موقّعة منو على أن حيدد صاحب ادلقال رتبتو العلمية واذليئة اليت ينتمي إليها وعنوانو
الرخصي ،واذلاتف والربيد اتالكبروين باإلضافة إىل سلتصر عن السًنة الذاتية ،حيصل الباحثون على اتاستمارة
من مقر اجمللة ،أو من موقعها على اتانبرنت التايلhttp://labs.univ-msila.dz/lls :
ترسل إىل اجمللة نسختٌن ورقيتٌن من البوث العلمي ،م نسخة الكبرونية تكون على قرص مضغوط
 -3أن َ
( ،)CDمطبوعة بوساطة الكومبيوتر على ورق قياس  A4على وجو واحد( ،اخلط Simplified
 ،Arabicقياس  14وتباعد األسطر  1.0واللون أسود قامت للعنوان الرئيسي والعناوين الفرعية .اذلوامش 3
درج األشكال واجلداول والصور إلكبرونياً  ي مواقعها ضمن النص) .وجيب أتاّ يزيد عدد
سم من كل طرف .وتُ َ
صفوات البوث على  20صفوة ،وتا يقل عن  15صفوة؛ وما فيها األشكال والصور واجلداول وادلراج .
سري لتوديد مدى صالحيتها للنرر .وتا تُعاد األحباث إىل أصواهبا سواء قُبِلت
 -4ختض البووث لتوكيم ّ
للنرر ْأم ملْ تُقبل.
 -5يُرتّب البوث على النوو اآليت:
  ي الصفوة األوىل :عنوان البوث – اسم الباحث ومرتبتو العلمية وعنوانو -ملخص. -بالنسبة للدراسات ادليدانية -يتضمن ادلقال العناصر التالية :مقدمة :تتضمن التعريف بالدراسة ودواف اختيار

ادلوضوع والتأسيس للطرح باحلجج العلمية .العرض :يتكون من ادلركلة اليت تتضمن (ادلنطلقات العلمية للدراسة،
التساؤتات والفروض وادلفاىيم واألمهية واألىداف والدراسات السابقة )...وكذلك (ادلعلومات وادلعارف ...ادلتعلقة
بالدراسة ومتغًناهتا) واجلانب ادليداين أو التطبيقي الذي حيتوي (الدراسة اتاستطالعية؛ منهج الدراسة؛ رلتم الدراسة؛
عينة الدراسة؛ أداة الدراسة وإجراءاهتا؛ األساليب اإلحصائية ادلستخدمة ،)...وعرض البيانات ومناقرتها على ضوء
الدراسات السابقة .خاتمة :وتتضمن اتاستنتاجات والتوصيات .وأخًناً ادلراج وادلالحق.

 -أما بالنسبة للدراسات النظرية :فيجب أن حتتوي على :مقدمة :تتضمن طرح ادلركلة ،عرض الدراسات

السابقة عن ادلوضوع إلعطاء صورة عن ادلوضوع ،العرض :وذلك من خالل مناقرة عناصر ادلوضوع واقبراح حل

للمركلة ادلطروحة ،خاتمة :حتتوي ملخصا لألفكار واستنتاجات ،وقد تكون اقبراحات أو توصيات.

ملخص و ٍ
ٍ
اف حبدود ( )150 -100كلمة على األكثر باللغة اليت كتب هبا
 -6جيب أ ْن حيتوي البوث على
وملخص و ٍ
ٍ
اف أيضاً حبدود ( )150 -100كلمة على األكثر باللغة العربية
البوث (عربية ،إنكليزية ،فرنسية)،
إذا كان البوث مكتوباً باللغة اإلنكليزية ،أو الفرنسية .م حتديد الكلمات ادلفتاحية (.(Key words
 -7يُذكر مرة واحدة  ي البوث ادلصطلح العلمي باللغة العربية وجبانبو ادلصطلح باللغة اإلنكليزية ،أو الفرنسية عند
وروده أول مرة ،ويُكتفى بعد ذلك بكتابتو باللغة العربية.
وتوض ِدتاتاهتا حتت
 -8جيب ترقيم األشكال والصور حسب ورودىا ضمن البوث بٌن قوسٌن صغًنين ( )َ ،
وتوض ِدتاتاهتا فوق
الركل (اخلط  .)Simplified Arabic 12كما تُرقّم اجلداول باألسلوب نفسوَ ،
اجلداول.
 -9بعد قبول البوث للنرر  ي اجمللة ،يلتزم الباحث بالتصويوات ادلطلوبة .مثّ حيصل الباحث على الوثيقة الرمسية
بقبول حبثو للنرر  ي اجمللة.
أي مكان آخر حتت طائلة ادلسوولية القانونية.
  -10ي حال قبول البوث للنرر  ي رللة ادلخرب جيب عدم نرره  ي ّ
 -11حيصل كل من الباحث وادلراركٌن بالبوث على نسخة من عدد اجمللة الذي يُنرر فيو البوث.
 -12ادلراج :
يتب  ي اذلوامش  ي ادلنت على طريق اجلمعية النفسية األمريكية ( )APAمثال (زىران ،1977 ،ص .)146
وتُكتب ادلراج  ي هناية البوث أو الدراسة كما يلي:
 توثيق كتاب بالغة العربية أو األجنبية :يراعى  ي ذلك البرتيب اآليت:اسم الباحث :سنة النرر (بٌن قوسٌن) ،عنوان الكتاب ،ويوض حتتو خط ،الطبعة ،الناشر ،مكان النرر .مثال:
أبو النيل ،زلمود السيد ،)2009( :علم النفس اتاجتماعي عربياً وعادلياً ،الطبعة األوىل ،مكتبة األصللو
ادلصرية ،القاىرة ،مصر.
Jones, D; (1979), An outline of English phonetics, Cambridge
University Press, Cambridge, UK.
 -األبحاث المنشورة في المجلة تعبّر عن آراء كتابها ،وال تعبّر بالضرورة عن آراء هيئة التحرير.

االفتتاحية
إن ادلنرغلٌن بالتدريس  ي اجلامعات ذلم ادلكانة العلمية  ي إعداد األجيال القادمة ،وعليو سوف يكون ذلم فضاء
تقدمو رللة "اجلام  ي الدراسات النفسية والعلوم البربوية" يثرى وما جتود بو أحباثهم ومقاتاهتم العلمية اليت تسمو إىل الرقي
واجلودة ،وخًن ما تقدمو من أحباث  ي سلتلف رلاتات ادلعرفة ادلتخصصة.
وعلى ىذا األساس يعد البوث  ي اجملال النفسي والبربوي رلاتا خصبا وواسعا لألحباث والدراسات اليت هتدف إىل
ا جياد احللول والتفسًنات الواقعية للظواىر النفسية واتاجتماعية والبربوية ،وباألخص اليت تركل عائقا أمام أفراد اجملتم
ومختلف فئاتو اتاجتماعية سواء كانت مركالت نفسية أو تربوية أو اجتماعية ،والعمل على وقاية اجملتم منها ،والذي
سيودي حتما إىل زيادة الكفاءة  ي الترخيص النفسي البربوي واتاجتماعي ووض اخلطط واتاسبراتيجيات ادلناسبة للعالج
السليم ،شلا سيدف إىل األمام بالعلوم النفسية واتاجتماعية وجيعلها موض اىتمام وتقدير من اجملتم  ،ألن التودي
احلقيقي أمام ادلهن النفسية واتاجتماعية بصفة خاصة ىو العمل على عدم حدوث مركالت نفسية واجتماعية مستقبال،
والسعي إىل من ظهور أي أعراض ألمراض نفسية واجتماعية أو على األقل التقليل منها قدر اإلمكان ،وىذا يتطلب من
الباحثٌن ادلتخصصٌن التقصي من اجل الكرف عنها باحلجج والرباىٌن اليت توكد صدق ىذا الطرح للظاىرة ادلراد
دراستها ،وىذا  ي ظل التغيًنات والتطورات ادلتسارعة اليت يرهدىا العامل  ي سلتلف اجملاتات واألصعدة احلياتية.
وعليو يسعى سلرب ادلهارات احلياتية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة إىل حتقيق طموح الباحثٌن  ي إنراء رللة
"اجلام  ي الدراسات النفسية والعلوم البربوية تعىن بأحباثهم ودراساهتم ،اليت تتميز باجلودة ومعيار النزاىة العلمية والفكرية
للطرح ونررىا وفقا للرروط ادلوضوعية والعلمية للمقال اذلادف.
د .مجاهدي الطاهر
رئيس التحرير
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 مصباح جالب.أ

)فئة اإلعاقة السمعية (تجمياتها وطرق التواصل معهم وأساليب إرشادهم

)فئة اإلعاقة السمعية (تجمياتها وطرق التواصل معهم وأساليب إرشادهم

 المسيمة – الجزائر-  جامعة محمد بوضياف-  مصباح جالب.أ

 تعتبر اإلعاقة بصفة عامة فقداف واحدة أو أكثر مف األعضاء أو وظائفيا المختمفة؛ وىذا يؤثر عمى:ممخص
 ألف اإلعاقة تكوف سببا مباش ار في اإلعاقة االجتماعية؛ بالعزلة.تواصؿ الفرد االجتماعي والنفسي وحتى الذاتي
 واإلعاقة النفسية في كونيا تجعؿ الفرد يصاب بعقد وأزمات نفسية حادة؛ مثؿ القمؽ،وعدـ القدرة عمى التواصؿ
 واإلعاقة الذاتية تتمثؿ في عدـ تقبؿ الفرد لذاتو؛ فيناؾ مف يمجأ إلى االنتحار أو المخدرات أو،والعصبية

 وىو،االدماف بصفة عامة أو حتى اإلجراـ والحاؽ األذى باآلخريف (االنتقاـ)؛ لنسياف حالتو واليروب مف الواقع

 وىناؾ فئة تتقبؿ إعاقتيا وتحاوؿ اثبات ذاتيا اجتماعيا ونفسيا؛ مف خبلؿ.أسموب تعويضي يراه حبل لمشكمتو
. والتصرؼ دوف عقدة،مشاركتيا كعضو في المجتمع

ومف أىـ أنواع اإلعاقة نجد اإلعاقة السمعية التي تصيب الجياز السمعي؛ سواء بالوراثة أو عف طريؽ حادث

 ويعتبر الجياز السمعي مف الوظائؼ.) فقداف الوظيفة السمعية، فقداف العضو نتيجة حادث،عارض (مرض
،الرئيسية لئلنساف (مف الحواس الخمسة)؛ فمف خبلؿ ىذا الجياز يستقبؿ االنساف المعمومات والمعارؼ الحيوية

 لذلؾ سنتناوؿ في ىذه الدراسة فئة اإلعاقة السمعية مف.) مواقؼ اجتماعية-ويتفاعؿ مع البيئة الخارجية (فيزيقية

. وكيفية التعامؿ معيا، وطرؽ التواصؿ معيا، أسبابيا، مفيوميا:حيث
Résumé: Le handicap en général et de la perte d'un ou plusieurs des membres ou des
fonctions différentes, et cela continue d'affecter la vie sociale, psychologique et
même le soi individuel. Parce que le handicap soit directement dans la cause
d'invalidité sociale, l'isolement et l'incapacité de communiquer et d'un handicap
mental, car elle rend l'individu obtenir un contrat, et les crises de graves
psychologique; comme, l'anxiété, la nervosité, l'auto-handicap est le manque
d'acceptation de l'individu à la même, il y a ceux qui ont recours au suicide ou à
l'abus de drogues ou la toxicomanie dans criminalité et nuire à autrui général ou
même (vengeance), d'oublier son état et d'échapper à la réalité, un style rédemptrice il
voit une solution à son problème. Une classe accepter son handicap et d'essayer de se
prouver socialement et psychologiquement, grâce à sa participation en tant que
membre de la société, et d'agir sans nœuds.
L'un des principaux types de handicap trouvent une déficience auditive qui affecte
le système auditif, soit par héritage ou par un accident (maladie, perte de listes à la
suite de l'accident, la perte de post-production audio). Le système auditif des
fonctions principales de l'être humain (les cinq sens), il est à travers ce dispositif
reçoit des informations et des connaissances vitales humaines, et interagit avec
l'environnement extérieur. Par conséquent, nous allons dans cette étude audience
catégorie de handicap en termes de: concept, les causes et les moyens de
communiquer avec eux, et la façon de traiter avec elle.
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مقدمة:
ال أحد ينكر أىمية الكبلـ بالنسبة لمطفؿ أو البالغ فإحدى سبؿ التعمـ الرئيسية وىي استماع الطفؿ إلى كبلـ

اآلخريف ،وتمثؿ حاسة السمع القناة األساسية التي تنتقؿ مف خبلليا الخبرات الحياتية وبذلؾ يحدث تفاعؿ الفرد

مع ذاتو والبيئة االجتماعية التي يعيش فييا ،وحدوث اإلعاقة السمعية مف شأنو أف يحرـ الفرد مع ذلؾ التواصؿ
الطبيعي بداء مف أسرتو ووصوال إلى المجتمع الذي ينتمي إليو ،ولقد قدـ اهلل سبحانو وتعالى السمع عمى البصر

في أكثر مف آية لمداللة عمى أىمية ىذه الحاسة حيث يقوؿ اهلل عز وجؿ في تنزيمو الحكيـ << :واهلل أخرجكـ

مف بطوف أمياتكـ ال تعمموف شيئا وجعؿ لكـ السمع واألبصار واألفئدة لعمكـ تشكروف >> سورة النحؿ اآلية

.87

ونظ ار لمتقدـ العممي والتكنولوجي في العديد مف مجاالت الحياة فقد مس ىذا التقدـ فئة المعاقيف سمعيا

بالتشخيص وتوفير الوسائؿ وكذا سبؿ التواصؿ المختمفة ليكوف جزءا فعاال في ىذه المجتمع .فما ىي ىذه

اإلعاقة ؟ وما أسبابيا ؟ وكيؼ نقي أبناءنا منيا؟ واذا ما حدثت كيؼ نتعامؿ مع معيا نفسيا واجتماعيا؟ ليكوف
فرد سويا قادر عمى االتصاؿ والتواصؿ مع أفراد مجتمعو.

 -1الجهاز السمعي:

-1-1مكونات الجهاز السمعي :تعتبر وظيفة السمع مف الوظائؼ الرئيسية لمكائف الحي ويعتبر الجياز السمعي
مف األجيزة الحيوية في جسـ اإلنساف؛ فمف خبلؿ ىذا الجياز يحصؿ اإلنساف عمى المعمومات الحيوية ويكتسب

المغة ويتفاعؿ مع البيئة المحيطية بو ،لذا توجب عمينا معرفة مكونات الجياز السمعي ،والذي يتكوف مف:

 -األذن الخارجية :تتكوف مف الصيواف (الشكؿ الخارجي لؤلذف) والقناة السمعية الخارجية والطبمة.

 -األذن الوسطى :تتكوف مف العظيمات الثبلث وىي المطرقة  ،السنداف و الركاب وتقع خمؼ الطبمة.

 األذن الداخمية :وتتكوف مف جزئييف رئيسييف ىما :األولى وىي القنوات شبو اليبللية أو الدىميزية وتعمؿ عمىتوازف الفرد ،أما الثانية فيي القوقعة التي تعمؿ عمى تحويؿ الذبذبات الصوتية القادمة مف األذف الوسطى إلى

موجات كيربائية تنقؿ عبر العصب السمعي إلى الدماغ(صالح حسن الداهري.)113: 2008،

 -2-1آلية السمع :عند اىتزاز األجساـ يصدر عنيا أمواج صوتية تنتشر في اليواء بكؿ االتجاىات  ،حيث
يعمؿ صواف األذف عمى جمعيا وارساليا إلى داخؿ األذف عف طريؽ القناة السمعية الخارجية وعند نياية الممر
ترتطـ ىذه األمواج الصوتية بغشاء الطبمة فتتحرؾ إلى األماـ والى الخمؼ وبتحرؾ الطبمة تتحرؾ المطرقة

المتصمة بالطبمة والتي تعمؿ عند اىتزاز السنداف والركاب ىذا األخير ينتج عميو تيار في السائؿ الذي يمؤل
القوقعة مما يؤدي إلى حركة الشعيرات السمعية التي تغطي جدار القوقعة مف الداخؿ؛ وينتج عف حركة

الشعيرات تيار كيربائي ينتقؿ بواسطة العصب السمعي إلى ساؽ الدماغ متجيا نحو الفص الصدغي األيسر

واأليمف ،حيث توجد مناطؽ اإلسقاط السمعي وىما المنطقتيف ( )26.20في خارجة بردوماف وتعتبر المنطقة

( ) 20المنطقة السمعية األولى التي تختص بتسجيؿ األصوات بكؿ صفاتيا مف حيث الشدة والتردد والتركيب
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ولكف بدوف تفسير ليذه اإلحساسات الصوتية أما المنطقة ( )26وظيفتيا الفيـ والتفسير لؤلصوات المسموعة

وادراؾ دالالتيا حيث يتـ ترجمتيا واعطائيا معنى صوتيا (سعيد عبد العزيز.)174 : 2005 ،

 -2تعريف اإلعاقة السمعية -:اإلعاقة السمعية ىي حرماف الطفؿ مف حاسة السمع إلى درجة تجعؿ الكبلـ
المنطوؽ ثقيؿ السمع مع أو بدوف استخداـ المعينات السمعية ،وتشمؿ اإلعاقة السمعية األطفاؿ الصـ وضعاؼ
السمع ،فالطفؿ األصـ ىو الذي ال يسمع وفقد قدرتو عمى السمع مما أدى إلى عدـ اكتساب المغة بالشكؿ

الطبيعي ،أما الطفؿ الضعيؼ السمع فيو الذي يممؾ بقايا سمعية؛ بالتالي لديو القدرة عمى فيـ المغة والكبلـ

وفي ىذه الحالة يمكف أف يمجأ إلى المعينات السمعية (ماجدة السيد عبيد .)33: 2000،

" -اإلعاقة السمعية ىي تمؾ االعاقة التي تعتمد عمى شدة الفقداف السمعي عند الفرد مقاسو بالديسبؿ"(سعيد

عبد العزيز.)175 :2005،

 -التعريف الوظيفي :يركز ىذا التعريؼ عمى "مدى العجز السمعي في فيـ المغة المنطوقة ولذلؾ فيو يعبر أف

ىذه اإلعاقة انحراؼ في السمع يحد مف قدرة عمى التواصؿ السمعي المفظي".

 -التعريف الطبي :اإلعاقة السمعية ىي تمؾ اإلعاقة التي تؤثر عمى أداء الفرد التربوي

 -التعريف التربوي" :اإلعاقة السمعية ىي تمؾ اإلعاقة التي تؤثر عمى أداء الفرد التربوي" (سعيد حسنى العزة،

.)111-110 :2002

 -3أسباب االعاقة السمعية :تحدث اإلعاقة إما قبؿ الوالدة أو أثناء الوالدة أو بعدىا ويمكف حصر أسباب ىذه
اإلعاقة فيما يمي:
 الوراثة :انتقاؿ الصمـ مف اآلباء إلى األبناء عف طريؽ الكروموزوـ الجيني. -إصابة األـ ببعض األمراض مثؿ الحصبة األلمانية.

 اختبلؼ العامؿ الريزوسي :اختبلؼ دـ األـ مع دـ جنيف. الخداج :عدـ اكتماؿ الطفؿ ووالدتو قبؿ االواف وعدـ نمو ىذه األجيزة. -التسممات.

 الضجيج :اف الضجيج واألصوات الصاخبة قد تؤثر عمى طبمة األذف وعمى أعصاب السمع األمر الذي يتمفياويسبب الصمـ.

 تصمب األذف :وىو وجود عظـ غير عادي في األذف الوسطى األمر الذي يؤدي إلى تدىور تدريجي فيالسمع.

 -الحوادث :إصابات عمى مستوى الرأس ،الكسور والضربات الشديدة عمى األذف تحدث نزيفا في األذف الوسطى

أو اضطرابات في السمع.

 -مرض منيرز :ينتج المرض ضغط السائؿ الموجود في األذف ويحدث ذلؾ دوار والرنيف (سعيد حسني العزة،

)621-672-611::677
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 -4مظاهر االعاقة السمعية :يمكف لؤلشخاص القريبيف مف الطفؿ كاألسرة والمعمميف مبلحظة بعض المؤشرات
التي تصدر عف الطفؿ وتدؿ عمى وجود مشكمة سمعية لديو وىذه المؤشرات ىي:
 -وجود تشوىات خمقية في األذف الخارجية.

 شكوى الطفؿ المتكرر مف وجود ألـ وطنيف في أذنيو. -نزوؿ إف ارزات صديدية مف األذف.

 عدـ استجابة الطفؿ لمصوت العادي أو حتى الضوضاء الشديدة. -عزوؼ الطفؿ عف تقميد األصوات.

 -يبدو الطفؿ غافبل متكاسبل فاتر الميمة وسرحانا.

 البط الواضح في نمو الكبلـ والمغة ،أو إخفاؽ الطفؿ في الكبلـ في العمر الزمني والوقت مع العادييف. -عدـ قدرة الطفؿ عمى التمييز بيف األصوات وقد يتطمب إعادة ما يقاؿ مف كبلـ أو ما يمقى عميو مف تعميمات

باستمرار.

 -إخفاؽ الطفؿ المتكرر في فيـ التعميمات وعدـ استجابة ليا.

 عدـ تجاوب الطفؿ مع األصوات والمحادثات الجارية حولو ،وتحاشيو الندماج مع اآلخريف. معاناة الطفؿ مف بعض عيوب النطؽ واضطرابات الكبلـ. -تأخر الطفؿ دراسيا برغـ مقدرتو العقمية العادية.

 قد يتحدث الطفؿ بصوت أعمى بكثير مما يتطمبو الموقؼ. -يقترب الطفؿ كثي ار مف األجيزة الصوتية كالتمفزيوف والراديو برفع درجة الصوت بشكؿ عادي ومزعج آلخريف.

 -تبدو قسمات وجو الطفؿ خالية مف التعبير االنفعالي المبلئـ لمكبلـ الموجو إليو ،أو الحديث الذي يجري مف

حولو.

 قد ي حاوؿ جاىدا اإلصغاء إلى األصوات بطريقة مميزة وغير عادية ،كأف يميؿ برأسو باستمرار تجاه مصدرالصوت مع وضع يده عمى أذنو ممتمسا السمع( .صالح حسف الداىري.)002،007 : 6117،

 -5قياس وتشخيص اإلعاقة السمعية :تقاس حدة السمع بطرؽ منيا :

 طريقة السمع المبدئي :تعتمد الطريقة عمى مدى إمكانية تفاعؿ الطفؿ مع ما يقدـ لو مف مثيرات صوتيةمتنوعة ويرتبط ذلؾ بكيفية سماعو لتمؾ األصوات واستجابة ليا ،وىي بذلؾ تقوـ عمى أساس معرفة مدى
استجابة الطفؿ ألصوات تبعا لشدتيا وذبذباتيا ويتـ ذلؾ بوضع جياز بجوار الطفؿ لبلختبار ثـ تحفيزه عمى

المعب بمعبة معينة ،وعند اندماج الطفؿ في المعب يقوـ المختبر بإصدار أصوات ىادئة كأصوات األجراس
صادرة مف الجياز خمؼ الطفؿ .وعندما يمتفت الطفؿ إلى مصدر الصوت يسجؿ المختبر قراءة جياز قياس حدة

الصوت وبالتالي يمكننا الكشؼ عف أوجو القصور السمعي لدى الطفؿ (محمد النوبي.)75:2009،

 اختيار الساعة الدقاقة :وتحوي التجربة في ىذه الحالة أوال عمى فرد عادي مف حيث القدرة السمعية ثـ تقاسالمسافة التي ينتيي عندىا سماع دقات الساعة؛ وتعتبر النياية العادية لمسمع عند العادييف وزيادة في الدقة،
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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يصح أف تجري التجربة عمى مجموعة مف األفراد العادييف ثـ يؤخذ المتوسط الذي يعتبر مقياسا لدقة السمع في
بيئة معينة .وعمى أساس ىذه المقياس نستطيع قياس درجة حدة السمع لدى مجموعة مف األفراد ثـ نطبؽ التجربة
عمى الفرد المراد اختباره؛ حيث يؤدي بالفرد مغمض العينيف ثـ نطمب منو الوقوؼ عند نياية العبلمة التي انتيى
عندىا سماع دقات الساعة لدى األفراد العادييف فإذا كانت المسافة التي يقؼ عندىا سماع دقات الساعة في

حالة فرد ما أقؿ مف ثمث المسافة عند العادييف حكمنا عمى ذلؾ الشخص بأنو ضعيؼ السمع (عمرو

رفعت.)29،30 :2005،

 طريقة الهمس :وىذه الطريقة شبيية بطريقة الساعة مف حيث الدقة ،وتعتمد عمى القدرة عمى سمع اليمسوتتـ مف خبلؿ حجرة ثـ يقؼ التمميذ خمؼ الحائط ويقؼ خمفو المختبر ويخاطبو بصوت ىادئ ىامس ضعيؼ
ويبعد عنو رويدا رويدا ويستمر في مخاطبتو إلى أف يصؿ إلى المسافة التي ال يمكف سماع ما يقاؿ .وذلؾ بعد

تغطية إحدى األذنيف وتقاس المسافة بيف المختبر والتمميذ وتقسـ ىذه المسافة عمى  2أمتار ونتيجة القسمة تمثؿ

حدة السمع في األذف الغير مغطاة (محمد النوبي.)76: 2009 ،
 -القياس باألجهزة السمعية :وتقسـ إلى:

 -االوديومتر :وتنقسـ تمؾ الطريقة إلى نوعيف:

 األوديومتر الكالمي الجمعي :ويمكف مف خبللو قياس أربعيف حالة في المرة الواحدة وىي لتحديد درجةالقصور السمعية في كؿ أذف عمى حدى .

 -األوديومتر الصوتي الفردي :ىو جياز يقيس درجة القصور السمعي في كؿ أذف عند ذبذبات معينة وتشير

الدرجة صفر عمى جياز االوديومت ارلى أقؿ صوت يمكف أف يدركو الفرد ذي السمع العادي وكمما ازداد عدد
الديسبؿ أدى ذلؾ إلى ارتفاع الصوت وتتسـ تمؾ الطريقة بتوفيرىا لموقت والجيد مف حيث قدرة االوديومترفي

القياس السمعي لدى عدد كبير مف المفحوصيف.

قياس حدة السمع بواسطة الكمبيوتر :يعتبر قياس حدة السمع بواسطة الكمبيوتر أحدث أجيزة التخطيطالسمعي ويعتمد عمى رسـ النبضات الكيربائية بالمخ أثناء السمع بحيث يتـ فيو بتكبير التأثير السمعي مع عزؿ

التأثيرات األخرى ويتـ إدخاؿ التأثير السمعي لمكومبيوتر لتكبيره وتجميعو حيث يتـ إظياره عمى الشاشة

التمفزيونية ومف ثـ تسجيمو عمى أوراؽ خاصة وتتميز ىذه الطريقة بالدقة في تسجيميا لحدة السمع (محمد

النوبي.)77 : 2009،

 -2تصنيف اإلعاقة السمعية :تصنؼ اإلعاقة السمعية حسب ما يمي:

أ -شدة الفقدان السمعي:

 -إعاقة سمعية بسيطة جدا:)40-27 ( dbيمكنيـ استخداـ آذانيـ في تعميـ الكبلـ ،وقد يستفيد مف المعينات

السمعية ومف البرامج العبلجية وتصحيح النطؽ.
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 إعاقة سمعية بسيطة  :)55-40( dbيعانوف مف صعوبة في سماع الكبلـ الخافت ،ويستخدموف آذانيـ فيتعمـ الكبلـ  ،ىؤالء األفراد يجب إحالتيـ إلى التربية الخاصة بالمدارس الخاصة بالصـ وقد تكوف المعينات

السمعية ذات فائدة.

 إعاقة سمعية متوسطة  :)70-55 (dbيستطيعوف تعمـ الكبلـ سمعيا وذلؾ باستخداـ مكبرات الصوت،باإلضافة إلى البصر كحاسة مساعدة ،ىؤالء يجب إحالتيـ إلى المدارس الخاصة المكيفة لمساعدتيـ في

اكتساب الميارات الكبلمية والمغوية كما يحتاجوف إلى معينات سمعية.

 إعاقة سمعية شديد  :)90-70 ( dbأفراد ىذه الفئة لف يتمكنوا مف اكتساب الكبلـ دوف استخداـ طرؽووسائؿ متخصصة فيـ يعانوف مف اضطرابات شديدة في الكبلـ والمغة ويجب إلحاقيـ بمدارس الصـ لمحصوؿ

عمى تدريب نطقي وسمعي كما يتدربوف عمى قراءة الشفاه.

 -إعاقة سمعية عميقة  :)90 (dbأفراد ىذه الفئة يوجيوف إلى مدراس الصـ وتوظيؼ طرؽ التواصؿ اليدوي

والتدريب السمعي.

ب -وقت اإلصابة:

 -المولودون صما :يكوف لدى الفرد ضعؼ السمع منذ الوالدة ليذا لف يستطيع التكمـ تمقائيا.

 -بعد الوالدة :ولدوا عادييف ولدييـ قصور سمعي ولدييـ مكتسبات لغوية (ماجدة السيد عبيد : 2000،

)37،36،35

ج -موقع اإلصابة:

 -اإلعاقة السمعية التوصيمية :اإلصابة في األذف الخارجية واألصوات وانما في توصيؿ األصوات إلى األذف

الداخمية ومف أسبابيا:

 -انسداد بقناة السمع الخارجية أو ثقب في الطبمة في األذف الوسطى أو انسداد في قناة استاكيوش ىذا النوع

عبلجو طبيا أو جراحيا.

 -االعاقة السمعية العصبية :تكوف اإلصابة األذف الداخمية عمى مستوى القوقعة الحمزونية وعصب السمع

ومركز السمع المخ وىذا لعدة أسباب نذكر منيا:
 العامؿ الوراثي أو تمؼ القوقعة الحمزونية بسبب إصابة األـ بالحصبة األلمانية ،والعامؿ الريزوسي الحوادثوااللتيابات.

وعبلج ىذا النوع مف اإلعاقة ىو استعماؿ سماعة لتكبير الصوت.

 اإلعاقة السمعية المختمطة :تكوف اإلصابة في األذف الوسطى و الداخمية وىو عبارة عف ضعؼ سمع مشترؾيحوي ضعؼ السمع التوصيمي وضعؼ السمع العصبي نتيجة لوجود خمؿ في أجزاء األذف الثبلث .
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 اإلعاقة السمعية المركزية :يحدث الخمؿ بيف عنؽ المخ والقشرة الدماغية ،والسبب في ذلؾ قدر يرجع إلىسرطاف في الدماغ أو التياب في غشاء المخ ،ىؤالء لدييـ أذف داخمية سميمة ويمكف التدخؿ بإجراء عممية أو

استخداـ سماعة (سعيد عبد العزيز .)176 ، 177 : 2005 ،
 -7خصائص المعوقين سمعيا:

 -1-7الشخصية والنضج والتكيف االجتماعي :اىتـ الباحثوف بدراسة خصائص المعوقيف سمعيا واستعداداتيـ
العقمية والمغوية ،والشخصية والتحصيمية األكاديمية ،وحظي جانب الشخصية بنصب وافر مف دراستاىـ ،وقد

استعرض مصطفى فيمي ( )0271بعض الدراسات المبكرة التي تناولت شخصية الطفؿ األصـ ومف بينيا
دراسة "بنتنر ولمي برنشويج  )0292( pinter et brunschzingالتي تناوال فييا توافؽ شخصية األصـ

وعبلقتو بكؿ مف الطريقة التي يتعمـ بيا ،ومدى وجود حاالت صمـ أخرى في أسرتو ،وذلؾ عمى عينة مف 881

مف البنيف :21 ،مف البنات ،تراوحت أعمارىـ ما بيف  08و  0:عاما .وقد أسفرت النتائج عمى أف األطفاؿ

الصـ الذيف يتعمموف بالطريقة الشفوية كانوا أكثر توافقا اجتماعيا مف اقرأنيـ الذيف يستخدموف طريقة اإلشارة ،وأف
األطفاؿ الصـ الذيف ينتموف إلى أسر ليس بيا أطفاؿ صـ آخروف  ،كانوا أقؿ توافقا مف نظراتيـ الذيف توجد في

أسرىـ حاالت أخرى.

ومنيا دراسات "سبرنجر" ،0297ودراسة "سبرنجر" و "ورسمو "  0297التي طبقوا فييا قائمة براوف لمشخصية
عمى عينات مف األطفاؿ الصـ والعادييف تتراوح أعمارىـ بيف  06و 02عاما ،أسفرت نتائجيا عمى أف األطفاؿ

الصـ يعانوف مف األعراض العصبية ،كما انتيى "جريجوري"  0297 "GREFORYمف دراسة عف سمات

الشخصية واالىتمامات لدى األطفاؿ الصـ وعاديو السمع ،إلى أف األطفاؿ الصـ أكثر ميبل مف أقرانيـ العادييف
إلى االنسحاب مف المواقؼ والمشاركة االجتماعية و إلى عدـ االستعداد لتحمؿ المسؤولية.

وأوضحت نتائج دراسة جماؿ عطية  6111عمى عينة األطفاؿ الذكور واإلناث الصـ بمرحمتي الطفولة الوسطى

المتأخرة أف المشكبلت السموكية لدييـ جاءت مرتبة – بحسب شيوعيا -مف وجية نظر معممييـ عمى النحو
التالي:

 االندفاعية وعدـ التروي - ،سموؾ عدـ الثقة في اآلخريف واالضطرابات االنفعالية - ،سموؾ التمرد والعصياف، -السموؾ المضاد لممجتمع - ،السموؾ المدمر والعنيؼ.

كما أوضحت وجود فروؽ دالة إحصائية بيف البنيف والبنات الصـ في كؿ مف السموؾ المدمر والعنيؼ ،والسموؾ
المضاد لممجتمع ،وسموؾ عدـ الثقة في اآلخريف لصالح البنيف ،وكذلؾ بيف الفئات العمرية الدنيا ( 00-8عاما)

والعميا (0:-00عاما) في كافة المشكبلت تزداد تفاقما بتقدـ العمر الزمني.

وقد خمص عبدالمنعـ الدردير وجابر عبداهلل ( )0222مف دراستيما عف الوحدة النفسية لدى األطفاؿ المعوقيف،
إلى أف األطفاؿ الصـ أكثر شعو ار بالوحدة النفسية لدى مقارنتيـ بكؿ مف المتخمفيف عقميا والمكفوفيف ،وربما

الفتقار الصـ إلى أىـ وسائؿ االتصاؿ وتفاعؿ االجتماعي وىي المغة المفظية ومف ثـ صعوبة التعبير عف
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أنفسيـ ،وصعوبة فيميـ آلخريف وفيـ اآلخريف مف العادييف ليـ سواء في نطاؽ األسرة أـ لمعمؿ أـ لممجتمع

بصفة عامة.

 -2-7الخصائص المغوية :يعد االفتقار إلى المغة المفظية وتأخر النمو المغوي أخطر النتائج المترتبة عمى
اإلعاقة السمعية عمى اإلطبلؽ ،ويرتبط فيـ المغة واخراجيا ووضوح الكبلـ بالطبع بدرجة الفقداف السمعي،
فالمصابيف بالصمـ الشديد والحاد والسيما قبؿ سف الخامسة يعجزوف عف الكبلـ أو يصدروف أصواتا غير

مفيومة ،وذلؾ عمى الرغـ مف أنيـ مرحمة المناغاة في نفس الوقت مع أقرانيـ العادييف ،إال أنيـ ال يواصموف
مرحمة النمو المفظي التالية لعدة أسباب لعؿ منيا:

 -أنيـ ال يتمكنوف مف سماع النماذج الكبلمية والمغوية الصحيحة مف الكبار ،ومف ثـ ال يستطيعوف تقميدىا،

 أنيـ نتيجة لئلعاقة السمعية ال يتمقوف أية تغذية راجعة أو ردود أفعاؿ بشأف ما يصدرونيـ مف أصوات سواءمف اآلخريف أو مف حتى مف داخؿ أنفسيـ ،ومف ثـ يفتقروف إلى التعزيز السمعي البلزـ مقارنة بالعادييف ،ولذا

فغالبا ما يرتبط الصمـ بالبكـ ،بينما يعاني ضعاؼ السمع مف مشكبلت لغوية بدرجات متفاوتة كمشكبلت
صعوبة سماع األصوات المنخفضة ،وفيـ ما يدور حوليـ مف مناقشات.

 -مشكبلت تناقص عدد المفردات المغوية وصعوبات التعبير المغوي بالنسبة لذوي اإلعاقة السمعية المتوسطة.

 -3-7الخصائص العقمية :كشفت نتائج البحوث المبكرة التي استخدمت اختبارات ذكاء شفوية أو لفظية –
ومنيا بحوث بنتنر و باترسوف  PINTER –PATERSONالمذاف طبقا الصورة المعدلة مف قبؿ "جودارد"
رىتبار بينيو –سيموف لمذكاء عف وجود فروؽ في مستوى الذكاء بيف الصـ والعادييف لصاح العادييف ،وقد رأى
بعض الباحثيف أف مثؿ ىذه االختبارات غير مبلئمة لقياس الذكاء الصـ ،ومف ثـ فميس مف التقييـ العادؿ لمصـ

واستخداـ اختبارات الذكاء معـ نظ ار لتشبع ىذه االختبارات بالعامؿ المفظي  ،وافتقار الصـ لمغة المفظية  ،والتأخر
في الممحوظ لدى ضعاؼ السمع في النمو المغوي.

ومع ذلؾ فإف نتائج البحوث التي استخدمت فييا اختبارات ذكاء عممية أو غير لفظية قد تضاربت بشأف ذكاء

الصـ  ،حيث انتيى بعضيا إلى أف مستوى ذكاء الصـ يقؿ عف مستوى ذكاء العادييف بحوالي عشر إلى خمس

عشر نقطة كبحوث "بنتر وباترسوف وليوف" وانتيى بعضيا اآلخر إلى عدـ وجود فروؽ في الذكاء بيف الصـ

والعادييف كبحوث " كولنر "و"دريفر " و " وسبرنجر " و "جودانؼ " وغيرىـ.

وقد كشفت نتائج دراسة أجريت بجامعة جالوديت عمى  0222مف األطفاؿ والشباب المعوقيف سمعيا كاف

معظميـ مف الصـ ،أف متوسط ذكائيـ بمغ  011.97مما يؤكد أنو ال يقؿ عف متوسط اقرأنيـ العادييف ،كما
استنتج فيرنوف ( )VERNON 0222بعد مراجعتيـ عددا مف الدراسات التي أجريت حوؿ ذكاء المعوقيف سمعيا
أف معدؿ ذكائيـ واف كاف منخفضا عف معدؿ العادييف فاف أدائيـ يتحسف ويصؿ إلى المستوى العادي عمى

الجزء العممي مف اختبار وكسمر لذكاء األطفاؿ والذي ال يستمزـ مستوى عالي مف الميارات المغوية.

 -4-7التحصيل األكاديمي :يتأثر أداء األطفاؿ المعوقيف سمعيا بشكؿ سمبي في مجاالت التحصيؿ األكاديمي،
كالقراءة والعموـ والحساب نتيجة تأخر نموىـ المغوي وتواضع مقدراتيـ المغوية ،واضافة إلى تدني مستوى دافعتييـ
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وعدـ مبلءمة طرؽ التدريس المتبعة ،ويبدو ذلؾ واضحا في االنخفاض الممحوظ في المعدؿ يقؿ في المتوسط

بأربعة أو ثبلثة صفوؼ في دراسية عف مستوى تحصيؿ العادييف في العمر الزمني نفسو ،وقد تبيف مف نتائج

دراسة أجراىا كموييف ( )KLUWIN 027:عمى حوالي ألؼ مفحوص مف األطفاؿ الصـ ممف لدييـ مشكبلت
سموكية أف الصعوبة المشتركة أو األكثر شيوعا فيما بينيـ ىي :ضعؼ المقدرة عمى القراءة؛ كما كشفت نتائج

بعض البحوث أيضا عف األطفاؿ الصـ مف أباء صـ تكوف درجة تحصيميـ القرائي أعمى مف أقرانيـ الصـ مف
أباء عادييف ،وفسرت ىذه النتيجة عمى أساس أف اآلباء الصـ يكوف بإمكانيـ التواصؿ مع أبنائيـ بطرؽ أخرى

بديمة مناسبة ،كاإلشارة ،مما يساعد أكثر عمى التعمـ.

ولوحظ أيضا أف األطفاؿ الصـ مف أباء صـ يكونوف أكثر توافقا نفسيا واجتماعيا ومدرسيا ،وأكثر تفاعبل ونضجا
اجتماعيا ،وتقدي ار وضبطا لذواتيـ ،وتحصيبل أكاديميا مف األطفاؿ الصـ آلباء عاديو السمع (عبدالرحمن بن

عبيد اليوبي .)18،19،20،21 :2010،
 -8طرق تواصل ذوي اإلعاقة السمعية:

تشمؿ ىذه الطرؽ تدريب األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية عمى استخداـ التواصؿ المفظي أو استخداـ استراتيجيات

التواصؿ اليدوي ،بيدؼ التواصؿ فيما بينيـ وبيف اآلخريف ومف بينيا:

أ -االتصال الشفهي :يؤسس عمى تعميـ األطفاؿ ضعاؼ السمع أو الصـ استخداـ الكبلـ ،كما ىو الحاؿ لمف
ال يعانوف إعاقة سمعية ،وقد بدأت الطريقة المفظية تكتسب اىتماما أكبر كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ في تعميـ
المعوقيف سمعيا في القرف التاسع عشر.

وتستدعي عممية تعميـ الطفؿ نطؽ الكبلـ و فيمو إجراءات مختمفة لتعويض جزء مف الفقداف السمعي والتغمب
عمى العجز الناتج عنو ،حيث يتـ مف خبلؿ ىذه الطريقة تدريب البقايا السمعية عند الطفؿ وىو ما يعرؼ

بالتدريب السمعي ،باإلضافة إلى ذلؾ فإنيا تتضمف تعميـ الطفؿ قراءة الكبلـ ،وتؤكد عمى ضرورة استخداـ

المعينات السمعية.

 التدريب السمعي :يقصد بو تعميـ الطفؿ المعوؽ سمعيا ،لتحقيؽ االستفادة القصوى مف البقايا السمعية المتوفرةلديو ،وىو يشتمؿ عمى تدريب الطفؿ عمى اإلحساس والوعي باألصوات والتدريب عمى تمييز األصوات المختمفة

في البيئة وتمييز أصوات الكبلـ ،وتظير أىمية التدريب السمعي في تطوير قدرة الطفؿ عمى السمع وتطوير نموه
المغوي.

 قراءة الكالم أو قراءة الشفاه :حيث يتـ تعميـ الطفؿ المعوؽ سمعيا عمى استخداـ مبلحظاتو البصرية لحركةالشفاه ومخارج الحروؼ باإلضافة إلى بقايا السمع مف أجؿ فيـ الكبلـ الموجو إليو ،وال تقتصر الطريقة عمى

تعميـ الطفؿ فيـ كبلـ اآلخريف ،إنما تعمـ الكبلـ أيضا وعبلج عيوف النطؽ لذلؾ يعتبر التدريب عمى النطؽ
مضمونا أساسيا مف مضاميف أي برنامج لممعوقيف سمعيا يأخذ باالتجاه المفظي في االتصاؿ(سعاد ابراهيم ،

.)40: 2003
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ب -االتصال اليدوي :التواصؿ اليدوي نظاـ يعتمد عمى استخداـ الرموز يدوية إليصاؿ المعمومات لآلخريف
والتعبير عف المفاىيـ واألفكار والكممات ويشمؿ ىذا النظاـ استخداـ اإلشارة والتيجئة باألصابع .

 لغة شارة :تعتبر لغة اإلشارة بمثابة المغة المرئية التصاؿ بيف الصـ  ،وىي عبارة عف نظاـ متطور ،يعتمدعمى الرموز التي ترى وال تسمع ،وتتـ عف طريؽ تحريؾ األذرع واأليدي في أوضاع مختمفة ،فحركة األيدي
تؤدي محؿ الكممات المنطوقة ،وتعطينا تغيرات الوجو وحركات الجسـ إشارات مرئية تحؿ محؿ التعبير الصوتي

،وتحؿ العيوف محؿ األذف في استقباؿ الرسالة لذا فإف لغة اإلشارة ىي أكثر أساليب االتصاؿ استخداما بيف

التبلميذ الصـ سواء داخؿ أو خارج المدرسة.

 التواصل عبر أبجدية األصابع (هجاء األصابع) :تشمؿ تيجئة األصابع استخداـ اليد لتمثيؿ الحروؼاألبجدية  ،وفي العادة تستخدـ التيجئة كطريقة مساندة لمغة اإلشارة إذا كاف الشخص األصـ ال يعرؼ اإلشارة

المستخدمة لكممة ما.

ووظيفة ىذه الطريقة تصوير حروؼ الكممة كما ىي في اليواء فمثبل اسـ العمـ :محمد – تصور بيذه الطريقة

بػ :الميـ  ،الحاء  ،الميـ  ،الداؿ .ويمجأ األصـ إلى األبجدية اليدوية ليدؿ عمى الكممات التي ليس ليا إشارات

وصفية مثؿ أسماء العمـ  ،المصطمحات المغوية وغير المغوية مثؿ كممات :فاعؿ ،مبتدأ ،أكسجيف،

حامض.......

وتتميز لغة األصابع بوجود نظاميف:

 -األول :نظاـ اليد الواحدة المستعمؿ في أمريكا وىو أف لكؿ حرؼ شكمو العيف باليد الواحدة.

 -الثاني :ىو النظاـ المستخدـ فيو اليداف بطريقة معينة لتدؿ عمى ذلؾ الحرؼ (فيصل العفيف )2007،

ج -طريقة التخاطب الشاممة( :طريقة االتصاؿ الكمي) وىي التي تعطي عناية كبلـ واستغبلؿ البقايا السمعية
في آف واحد مع استخدما لغة اإلشارة واألبجدية اليدوية وقراءة الشفاه ،مما يراعي في استخداميا رغبات كؿ طفؿ
وحاجاتو وظروفو الخاصة ،وتستخدـ ىذه الطريقة مع جميع األطفاؿ المعوقيف سمعيا بما فييـ ضعاؼ السمع

(سعاد ابراهيم .)41: 2003،

 -9الخدمات اإلرشادية لممعاقين سمعيا :تختمؼ الخدمات اإلرشادية التي تقدـ لؤلفراد ذوي اإلعاقات عمى
حسب نوع ودرجة اإلعاقة ،بؿ حسب الظروؼ االجتماعية والنفسية التي يعاني منيا المعاؽ وقد أكدت الدراسات

النفسية واالجتماعية أف اإلنساف عندما يصاب بإعاقة معينة ينتابو شعور بالنقص والعجز نتيجة افتقار أو قصور
جزء مف التركيب الفيزيولوجي لو ،وقد تؤثر اإلعاقة أيضا عمى مركزه االجتماعي ومف ىنا فقد تعدد الخدمات

التي تقدـ لؤلفراد في البيئة المدرسية إلى:

* خدمات الرعاية الصحية :وتتضمف توفير األجيزة التعويضية كالمساعدات السمعية والمعينات السمعية .

* خدامات الرشاد التربوي والتعميمي :وتتضمف التوسيع في تعميـ ذوي االحتياجات السمعية ،ومحاولة الكشؼ
عف قدراتيـ المتبقية والعمؿ عمى تنميتيا وتطويرىا حتى يشعر المعاؽ السمعي بتفوؽ في مجاالت معينة مما
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فئة اإلعاقة السمعية (تجمياتها وطرق التواصل معهم وأساليب إرشادهم)

يعيد لو ثقتو بنفسو ،إلى جانب وضع مناىج دراسية ووسائؿ تعميمية تتناسب مع إعاقتو ،وعمؿ برامج إرشادية

لنشر الوعي بفئة المعاقيف وكيفية التعامؿ معيـ لكؿ أفراد المجتمع المدرسي مف الطبلب  ،المعمميف  ،الييئات

اإلدارية والفنية.

* خدامات تأهيمية :وتتضمف التوسع في المؤسسات التأىيؿ الميني وشموليا بحيث تغطي فئات اإلعاقة واتاحة

مزيد مف فرص العمؿ لممعوقيف

* خدامات اإلرشاد الديني واالجتماعي :وتتمثؿ في تدعيـ اإليماف باهلل عز وجؿ وتقبؿ الواقع باعتباره قضاء
وقدر ،والعمؿ عمى إدماج المعاقيف في الحياة وزرع الثقة في النفس منذ الصغر وعدـ العزلة.

* خدمات اإلرشاد األسري :وتتضمف توجيو أفراد األسرة إلى معرفة كيفية التعامؿ مع المعاؽ السمعي وتزويدىـ
بالمعمومات عف طبيعة اإلعاقة ومسؤوليتيـ تجاىيا ومساعدة اإلخوة عمى تقبؿ المعاؽ وعدـ رفضو أو إىمالو
أو إشعاره بأنو عبء ،ثـ تحسيف نظرة أفراد األسرة و اتجاىاتيـ نحو صاحب اإلعاقة ،لتقديـ مستوى مف

الخدمات يميؽ بيذه الفئة (فاطمة سجواني .)91: 2008،

خاتمــة:

رغـ النصوص والقوانيف واإلصبلحات في جميع المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية اال
أف االىتماـ بذوي االحتياجات الخاصة السمعية يعانوف الكثير مف المشكبلت سواء النفسية أو الجسمانية أو
األسرية أو االنفعالية وخاصة التربوية ألف المعنييف القائميف عمى العممية التربوية غافميف عمى ذوي اإلعاقة

السمعية ،ألف المناىج المسطرة في التعميـ العادي لـ تراعي ىذه الفئة مف المجتمع ال في المحتوى ،وال في
طرائؽ واألساليب التدريس ،وال حتى الوسائؿ التعميمية ألنيا لـ تراعي خصوصية ىذه الفئة بالذات.

المراجع:

 -0عبدالرحماف بف عبيد اليوبي ( :) 6101دور التعميـ العالي في تأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة السمعية ف مركز الدراسات
االستراتيجية ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.
 -6محمد النوبي محمد عمي ( :)6112االعاقة السمعية ،ط ، 0دار وائؿ.

 -9صالح حسيف الداىري ( :)6117سيكولوجية رعاية المكفوفيف والصـ ،ط ،0دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 -2سعيد عبد العزيز ( :)611:ارشادي ذوي االحتياجات الخاصة ،ط ،0دار الثقافة والتوزيع ،عماف.
 -:عمرو رفعت عمر (  :)611:اإلعاقة السمعية ،مكتبة النيضة المصرية ،مصر.
 -2الزريقات  ،إبراىيـ (  :)6119االعاقة السمعية ،دار وائؿ ،ط ،0عماف.
 -8سعد حني العزة ( :)6116التربية الخاصة لذوي االعاقات العقمية والبصرية والسمعية والحركية ،دار الثقافة والنشر والتوزيع.
 -7ماجدة السيد عبيد ( :)6110السامعوف بأعينيـ "اإلعاقة السمعية" ،دار صفاء لنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 -2فاطمة سجواني ( 61-07مارس  :)6117الممتقى الثامف لمجمعية الخميجية لئلعاقة ،دولة االمارات العربية.
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االسرة واإلعاقة العقمية (التناول النسقي العائمي لإلعاقة العقمية) (دراسة عيادية نسقية عمى اسرة بمصمحة
األمراض العقمية – بالمستشفى الجامعي لتممسان)

فاطمة الزىراء حاج سميمان  -جامعة ابو بكر بمقايد  -تممسان -الجزائر
ممخص :حاولنا من خالل ىذه الدراسة الحالية تناول موضوع االعاقة العقمية و االسرة وفقا لمتيار النسقي الذي
ييتم بمجمل التفاعالت التي تنظم التبادالت بين مختمف افراد االسرة و مركزين في ذلك عمى النظرية البنائي
''لمنيوشن''  .فوجود طفل ذو اعاقة عقمية في االسرة ينجم عنو مشكالت عديدة تسبب ألفرادىا ضغط نفسي يؤثر

عمى وظائفيم وعمى مجرى حياتيم  ،اذ يفرض وجود ىذا الطفل ظروفا وحاجات خاصة يستمزم التعامل معيا،

ونظ ار ليذا التأثير الذي يتركو الطفل المعاق عقميا عمى اسرتو قمنا في دراستنا بطرح التساؤالت التالية 6
-كيف يؤثر الطفل المعاق عقميا عمى افراد اسرتو ؟

كيف يتصف االداء الوظيفي ألسرة الطفل المعاق عقميا ؟اما فرضيات الدراسة فمقد قمنا بصياغتيا كالتالي 6

 -يؤثر الطفل المعاق عقميا سمبا عمى افراد اسرتو .

 تسمح لنا دراسة انماط التفاعالت لدى اسرة الطفل المعاق عقميا بالكشف عن سوء اداء وظائفيا .وعميو تم اجراء الدراسة عمى اسرة لدييا طفل معاق عقميا (اضطراب التوحد) كانت متواجدة بالمستشفى الجامعي

لتممسان – مصمحة االمراض العقمية – حيث تم االعتماد في الدراسة عمى المقابالت النسقية وتطبيق اختبار
التحميل النسقي لجماعة االنتماء (من ترجمة و تقنين الباحثة) اضافة الى تطبيق مقياس الضغوط النفسية لدى

اسر المعاقين (من اعداد الباحثة عايش صباح) ،حيث اثبتت نتائج الدراسة في االخير ومن خالل دراسة انماط
التفاعالت داخل اسرة المعاق الى وجود سوء اداء في وظائفيا اضافة الى التأثير السمبي الذي يتركو الطفل

المعاق عمى افراد اسرتو وىذا ما يدل عمى تحقيق الفرضيات المقترحة سابقا .

الكممات المفتاحية  :االعاقة العقمية  ،االسرة  ،النسق االسري  ،االتجاىات االسرية .
Résumé : Nous avons essayé à travers cette étude actuelle de prendre le thème du
handicap mental et de la famille selon le courant systémique qui s’intéresse par
l’ensemble des interactions qui organisent les échangent entre les différents membres
de la famille en s’appuyant sur la théorie structurelle de ‘’Minuchin’’. La présence
d’un enfant handicapé mental dans la famille entraîne de nombreux problèmes causés
à ses membres une pression psychologique influence leur activités et sur le cours de
leur vie, car l’existence de cette enfant impose de circonstances et des besoins
particuliers exige de traiter avec, et en raison de cetteinfluence qui lui laisse l’enfant
handicapé mental sur sa famille nous avons posé dans notre étude les questions
suivantes :
? -Comment l’enfant handicapé mental influence sur les membres de sa famille
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-Comment se caractérise le fonctionnement de la famille de l’enfant handicapé
mental ?
Et pour les hypothèses de l’étude nous l’avons formulé comme suit :
-L’enfant handicapé mentalement influence négativement sur les membres de sa
famille.
-L’étude des modes d’interaction chez la famille de l’enfant handicapé mentale
nous permette de détecter son mauvais fonctionnement.
Et pour cela l’étude a été menée sur une famille qui a un enfant handicapé mental
(autiste) était présent au CHU de Tlemcen -service de psychiatrie – où nous avons
reposé dans l’étude sur les entretiens systémique et l’application de test d’analyse
systémique du groupe d’affiliation (le saga) (traduction et adaptation par le
chercheur) ainsi que l’application de test de pression psychologique pour les
familles des personnes handicapées (préparé par le chercheur Ayech Sabah) , où
l’étude a prouvé à la fin et à travers l’étude des modes d’interaction dans la famille
d’handicap , l’existence de mauvais fonctionnement dans ses activités ainsi
l’influence ou l’impact négatif qui laisse l’enfant handicapé sur les membres de sa
famille , et cela qui indique la réalisation des hypothèses proposé précédemment .
Mots clés: handicap mental, famille, système familiale, tendances familiale.
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مقدمة :
ترجع اىمية دراسة االسرة الى ما تحتمو من مكانة و اىمية في المجتمع االنساني منذ بدء حياة االنسان عمى
االرض و استمرارىا عمى مر التاريخ و الحضارات  ،بحيث تقوم االسرة بوظائف اساسية في حياة كل من الفرد

و الجماعة و ان اختمف شكل االسرة باختالف المجتمعات و العصور  .فتعتبر االسرة تمك الوحدة االجتماعية
التي تتكون من رجل و امرأة تربطيما عالقة شرعية ترضى عنيا ثقافة المجتمع ،وتيدف ىذه االسرة الى االشباع
الجنسي و انجاب االطفال و تربيتيم و تنشئتيم  ،بحيث ينظر الكثير منيم الى الطفل باعتباره االمتداد الطبيعي

ليم ،وقدر اهلل عمى بعض االسر انجاب اطفال يختمفون عن غيرىم في تكوينيم الذىني مما قد نجدىم اقل قدرة
و امكانية مقارنة بأطفال اخرين و يطمق عمييم اسم المعاقون عقميا  ،فوجود طفل معاق في االسرة يحدث تغيير

داخل النسق  ،اذ يؤثر عمى افرادىا جميعا ،ولكن الوالدين ىما الطرف االكثر تأث ار كونيما يمران بجممة من
الضغوط النفسية و االنفعالية وتقع عمى كاىميم جميع االعباء التي تترتب عمى ىذه االعاقة  ،إضافة الى
رحمتيم الطويمة بين البرامج التربوية و العالجية التي ينصح بيا المختصون  ،مما قد ينعكس عمى العالقة بين
الوالدين ودور كل منيما فييا ،ويؤثر بالتالي عمى مستوى تفاعل االسرة وتكيفيا مع المحيط  ،فكل االعراض

التي تصيب الطفل المعاق عقميا تجعل االسرة بحاجة الى المساعدة و الى فيم ىذا االضطراب  ،لذلك فان

العالج االسري يعتبر االسرة وحدة العالج و ليس الفرد فقط باعتبار االسرة كنسق متكامل لمتفاعل ،فاذا مرض
احد اجزائو يشير الى مرض االجزاء االخرى .

ومن ىذا المنطمق النسقي الذي يقترح تناوال سيكولوجيا لمسياق االسري وذلك بتحميل الروابط التي يقيميا الفرد

داخل سياقو العالئقي و االجتماعي ،قمنا من خالل ىذه الدراسة بتسميط الضوء عمى االسرة و طفميا المعاق
عقميا ومحاولة الكشف عن نمط توظيفيا االسري و تأثير ىذا الطفل المعاق عمى افراد اسرتو.

مشكمة الدراسة:

تعتبر األسرة النواة األساسية لممجتمع وأقوى الجماعات تأثي ار في تكوين الشخصية لدى الفرد ،باعتبارىا أول
مكان يتمقى فيو الفرد المعالم األساسية لمتربية ،فشخصية الفرد تتشكل خالل السنوات األولى من حياتو ،إذ تعبر
سالمة العالقات األسرية عمى سالمة الشخصية ،كما أن العالقة الزوجية المستقرة ىي أساس نشأة الفرد السميمة
و المتوازنة ،حيث أنو كمما كانت العالقة األسرية والتماسك األسري بين أعضاء األسرة كبيرا ،كمما أدى ذلك إلى
عالقات وروابط وضوابط اجتماعية سميمة بين أفرادىا في تعامميم داخل األسرة  ،إذ يعتبر التماسك ضروريا

إلشباع حاجات الفرد وشعوره بالرضا واالنتماء (داليا. )01-00 66114 ،

ويولد الطفل ناقص النمو  ،اذ يعتمد في بادئ االمر عمى اسرتو في تامين استم اررية حياتو بحيث تختمف اشكال
ىذه االعتمادية و تتطور تدريجيا مع مراحل نمو الطفل و قدراتو وظروفو الخاصة بو ،فاعتمادية االطفال

العاديين عمى اسرىم تختمف عن اعتمادية االطفال المعاقين عقميا  .ففي (روزماري لمبي واخرون ، 61106

ص )45وجود طفل معاق يجعل االسرة في ىذه الحالة اول ما تواجيو ىو محاولة التكيف مع فقدان '' الطفل
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الحمم '' بمختمف معاييره و الطفل الحالي المعاق عقميا ،وىذا ما يجعل االسرة تواجو صدمة تؤدي بيا الى فترة
من الحداد  ،و الحداد ىنا مرتبط بحقيقة ان الطفل لم يمت ،ولكن الصورة التي حمموا بيا ىي التي ماتت  .وكل

ىذا يشكل لدى االسرة عامل ضغط من شانو ان يؤثر عمى نموىا المستقبمي في مختمف مستوياتيا .

وفي ىذا السياق اشارت نتائج دراسة (الحديدي والصمادي و الخطيب )0551 6الى ان اكثر االسر تعرضا

لمضغوط النفسية ىي اسر المتخمفين عقميا  ،كما اكدت دراسة (كوندل و اخرون )0551 6في (عبد الفتاح عبد

الغني اليمص  )6113 6ان ىناك ارتفاع في مستوى االتجاىات السمبية لدى اسر المعاقين عقميا  ،من بين ىذه
االتجاىات (الصدمة  ،االرتباك  ،الحزن  ،الغضب) مقارنة باسر االطفال العاديين .

وفي دراسة (شاىين رسالن  )6111 6التي اسفرت عمى وجود فروق دالة احصائيا في ابعاد العالقات االسرية

(التماسك  ،حرية التعبير عن المشاعر  ،صراع التفاعل االسري) بين اسر المعاقين عقميا و اسر االطفال
العاديين لصالح اسر االطفال العاديين  ،اضافة الى وجود فروق دالة احصائيا في ابعاد التنظيم و الضبط بين

اسر االطفال المعاقين عقميا و اسر االطفال العاديين لصالح اسر االطفال العاديين .

وىذا ما اكدتو ايضا دراسة (حياة المؤيد  )0551 6في (عايش صباح  )6101 6التي ىدفت الى التعرف عمى
ابعاد التفاعل االسري في وجود ابناء معاقين عقميا  ،حيث اشارت نتائج ىذه الدراسة الى وجود فروق دالة
احصائيا بين اسر المعاقين عقميا و اسر االطفال العاديين في بعد صراع التفاعل االسري و في ابعاد النمو

الشخصي .

يتضح من الطرح السابق ان اي تشويو قد يمس بصورة الطفل يعتبر كتيديد لوحدة االسرة خاصة اذا ما

شخص ىذا الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة  ،وىذا من شانو ان يحدث تغي ار في تكيف االسرة وايجاد خمل
في التنظيم النفسي و االجتماعي ألفرادىا بغض النظر عن درجة تقبل االسرة ليذا الطفل (خولة احمد يحيى

 ، 61116ص  ، ) 14ذلك الن الطفل المعاق بصفة عامة يجعل الوالدين و االسرة بأكمميا تتحمل الكثير من
الضغوط  ،و ما يزيد من حدتيا اعتماده الكامل عمييا الذي يترتب عميو تحمل اعباء كثيرة داخل المنزل و

خارجو (سيام عبد الغفور  ، 05556ص . )24

من ىذا المنطمق يتمخص اليدف العام لممقال الحالي في التعرف عمى تأثير الطفل المعاق عقميا عمى اسرتو

استنادا عمى التوجو االسري -الذي يدخل ضمن اطار النموذج النسقي – بحيث يتخمص من ىذا اليدف العام
التساؤالت الفرعية التالية6

 -كيف يؤثر الطفل المعاق عقميا عمى افراد اسرتو ؟

 كيف يتصف االداء الوظيفي ألسرة الطفل المعاق عقميا ؟فرضيات الدراسة :

 -يؤثر الطفل المعاق عقميا سمبا عمى افراد اسرتو .

 تسمح لنا دراسة انماط التفاعالت لدى اسرة الطفل المعاق عقميا بالكشف عن سوء اداء وظائفيا .مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

21

العدد ( )00أفريل 6102

فاطمة الزىراء حاج سميمان

االسرة واإلعاقة العقمية (التناول النسقي العائمي لإلعاقة العقمية)

اىداف الدراسة :
 التعرف عمى االداء الوظيفي ألسرة الطفل المعاق عقميا – في اطار النموذج النسقي . - الكشف عن كيفية تأثير الطفل المعاق عقميا عمى افراد اسرتو .مصطمحات الدراسة:

ا -االعاقة العقمية  :ىي حالة نقص او تخمف او تأخر او عدم اكتمال النمو العقمي المعرفي ،يولد بيا الطفل او
تحدث لو قبل سن  04سنة وتكون نتيجة لعوامل مختمفة ( وراثية او بيئية ) تؤثر عمى الجياز العصبي لمطفل ،
مما يؤدي الى تدني قدراتو العقمية .
ب -االسرة :يعرفيا جعفر ياسين " 6جماعة اجتماعية صغيرة تتكون عادة من األب واألم وواحد من األطفال أو
أكثر يتبادلون الحب ويتقاسمون المسؤولية وتقوم بتربية األطفال حتى تمكنيم من القيام بتوجيييم وضبطيم

وليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية ( حامد زىران.)04 66100 ،

وتعرف أيضا عمى أنيا ،جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة تقوم بينيما رابطة زواجية

مقررة باإلضافة إلى األبناء (أبو اسعد. )60 66114 ،

ج -النسق االسري  :ينظر ''منيوشن  '' Minuchin ،لألسرة كسياق عالئقي تتفاعل فيو جميع افراد االسرة في
اطار ديناميكية تبادلية تحتوي عمى ثالث ابنية نظرية تخص االداء الوظيفي لألسرة وىي  6االنساق الفرعية ،

الحدود و اليرمية .

د -االتجاه :عرف ''آدم'' االتجاه في(الطاىر،0550،ص )64عمى أنو تكوين افتراضي أو متغير وسيط تعبر
عنو مجموعة من االستجابات المتسقة فيما بينيا ،سواء في اتجاه القبول أو الرفض إزاء موضوع نفسي
اجتماعي-تربوي ،وعمى ذلك يظير اثر االتجاه في المواقف التي تتطمب من الفرد تحديد اختياراتو الشخصية أو
االجتماعية أو الثقافية معب ار بذلك عن جماع خبرتو الوجدانية و المعرفية.
استجابة االسرة عند تشخيص اعاقة ابنيم العقمية :

ان الكثير من االباء يتوقون والدة طفميم سميما وعادة ال تفكر االسرة جديا في حطر ان ال يكون طفميم
طبيعيا ،حيث تشعر بعض االسر عند ابالغيم بإعاقة ابنيم بانيم ال يستطيعون ان يتكيفوا معو او يرعوه ،ولكن
ىذا الشعور الذي ىو رد فعل طبيعي لمصدمة يزول عادة بعد بضعة ايام او اسابيع ،و احيانا تقرر بعض االسر
عدم تصديق المختص الذي شخص اعاقة ابنيم العقمية و نجدىم يتنقمون من مختص ألخر عمى امل ان ينفي

ليم اعاقة ابنيم العقمية  ،و عندما تتأكد االسرة من التشخيص فإنيا تشعر باالسى و الضياع كما لو ان الطفل

قد مات ،فالطفل الذي حمموا بيو لم يولد ،بل وىناك بعض االسر يستمرون في رفض تصديق اعاقة طفميم
العقمية  ،وقد يرجعونيا الى ان طفميم يواجو مشكالت و صعوبات و لكنو سيشفى منيا  .فبالنسبة لمعظم االباء
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فان تشخيص طفميم يؤدي بيم الى فترة من الحداد ،حيث يقصد بالحداد االلم و المعاناة وكما يعرفو معجم
مصطمحات التحميل النفسي عمى انو '' عممية نفسية داخمية تمي فقدان موضوع التعمق العاطفي '' (عبد الرحمن
سي موسى واخرون  ،61166ص  . )50والحداد ىنا عممية معقدة مرتبطة بحقيقة فقدان ''الطفل الحمم'' ذلك
الن الطفل لم يمت ولكن الصورة التي حمموا بيا ىي التي ماتت ( روزماري المبي ، 61106ص . )45

و في ىذا الصدد لقد حدد ( احمد وادي ، 61156ص  )412 -411مراحل ردود فعل االسرة اتجاه طفميا
المعاق عقميا كالتالي  6مرحمة الصدمة  ،االنكار ،شعور الوالدين بالذنب اتجاه ابنيما المعاق  ،الغضب و اسقاط

الموم عمى المختصين  ،المبالغة في تبني اآلمال الغير قابمة لمتحقيق و تجريب عالجات ليس ليا اي اساس

عممي  ،العزلة من المحيط االجتماعي  ،و الخوف و االحباط .
تأثير الطفل المعاق عقميا عمى اسرتو :

ان وجود طفل معاق عقميا لدى االسرة ينجم عنو مشكالت عديدة عاطفية و سموكية و اقتصادية و اجتماعية

تؤثر عمى مجرى حياتيا ،ولذلك يسود معظم االسر جو من الضغط و القمق و التوتر النفسي و عدم االستقرار و
الخوف من المستقبل وتصبح نظرتيم الى الحياة سوداوية  .وتظير مجموعة من التأثيرات عمى مختمف افراد

االسرة 6

ا -تأثير الطفل المعاق عقميا عمى العالقة بين الزوجين :ان الدراسات و التجارب الشخصية بينت تأثيرات
مؤكدة عمى الوالدين  ،فوجود طفل معاق عقميا يسبب توت ار مستم ار و مزمنا في حياة الزوجين وىذا التوتر يؤثر
سمبا في كثير من االحيان عمى اتزانيما و قدرتيما عمى التكيف مع التحديات مما يسبب ليما الشعور بالكآبة و

االحباط  ،و اذا كانت العالقة بين الزوجين ليست قوية بما فيو الكفاية فان وجود ىذا الضغط قد يؤدي الى

اضعاف ىذه العالقة اكثر و تفكك العالقة الزوجية وفي حاالت قميمة يؤدي الى تقويتيا .

وكذلك بحكم اعاقة الطفل العقمية التي تتحتم عميو االعتماد عمى والديو في تمبية متطمباتو  ،وفي غالب االحيان

ترتك ز ىذه االعتمادية اما عمى االب او االم مما يجعميما ينيمكان في االعتناء بيذا الطفل و تمبية متطمباتو
ويتجاىالن اىمية تمبية حاجاتيما التي تتطمبيا العالقة الزوجية  ،وفي ىذا الصدد قد اشارت دراسة (اييرت

وكيكن  )0546 6 Ehert et Ciccon،في (سميرة رزاق وكمثوم  )6101 6الى ان اكثر من  % 41من مجتمع

الدراسة اكدوا انيم يقضون وقتا اضافيا مع الطفل  ،فان معظم ىذا الوقت يتم قضاؤه في تمبية حاجاتو الخاصة

مثل و المباس و التدريب  .كما تشير دراسة ( لونجر و بوند  ) 0541 6 Longo & Bond ،الى ان وجود

طفل معاق بصفة عامة يؤدي الى حدوث زوجية و عالئقية .

ب – تأثير الطفل المعاق عقميا عمى العالقات االسرية  :ويمكن تمخيصو في النقاط التالية 6
 ظيور اضطرابات عالئقية بوصفيا اسبابا في عدم امكانية توحيد الجيود داخل االسرة و اشتراك افرادىافي مساعدة الطفل المعاق عقميا .
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 وجود طفل معاق عقميا داخل االسرة من العقبات التي تتصدى سيرورتيا حيث تتطمب التكيف معيا ،فيذا التكيف ىو عممية تفاعمية يتغير عمى اثرىا نظام االسرة ككل .

ج – تأثير الطفل المعاق عقميا عمى االخوة و االخوات  :ان النمو النفسي السوي لمطفل عادة ما يقترن بإخوتو
في نفس االسرة  ،كونو يتفاعل معيم ويحتك بيم ويؤثر و يتأثر بيم  ،وىناك الكثير من السموكات التي يكتسبيا
الطفل من اخيو الطفل من نفس المرحمة العمرية او االكبر  ،حيث يتعمم االطفال من بعضيم مفاىيم بسيولة

اكثر مما يتعممونيا من الكبار  ،وعادة ما يكون االشقاء الذين لدييم اخا معاقا (عقميا) مثقمين باليموم وتثار

اسئمة كبيرة بينيم من قبيل  6لماذا يحدث ىذا ؟ و ماذا سأقول ألصدقائي ؟ ىل سأقوم بالعناية بو طوال حياتي ؟
(روحي مروح عبدات  ، 6113 6ص . ) 1

واكبر مشكل تسبب فيو االعاقة العقمية لإلخوة و االخوات ىو عدم فيم حالة الطفل وعدم تمكنيم من الحزم

في اختالف يم او تشابييم معو  ،كما ان االبوين قد يكث ار التدخل بين االخوة  ،اما لحماية الطفل المعاق او
لحماية اخوتو منو وىذا يمنعيم من عقد عالقات سوية معو وىذه المواقف تؤثر عمى مستويات العالقات

االخوية .و من اىم العوامل المرتبطة باألسرة التي قد تقود الى سوء التوافق االنفعالي لدى اخوة الطفل المعاق
عقميا ىي تحمميم المسؤولية قبل ان يكونوا قادرين عمى ذلك  ،وربما يؤدي ذلك الى تطور الشعور باالستياء

لدييم  ،فتحميميم ما ال طاقة ليم بو لو تأثيرات سمبية عمييم كإحساسيم بالغضب و الذنب  ،فاذا ابدت االسرة
اىتماما كبي ار و خاصا بالطفل المعاق فقد يتطور شعور اخوتو بالغضب و االىمال من قبل الوالدين  ،فعدم
تفسير الحالة ليم و الحوار و التواصل معيم يخمق لدييم الشعور باليمال و الوحدة وربما يدفعيم الى االنطواء .

فيجب اعطاء اخوة الطفل المعاق عقميا الفرصة لمتعبير الكافي عن مخاوفيم و مشاعرىم  ،ويجب تقميل العبء
عن عاتقيم من حيث العناية و مراعاة االخ المعاق و السماح ليم بالعيش بالطريقة التي يعيشيا االطفال

العاديين ( احمد وادي  ، 6115 6ص . ) 404

دراسة عيادية نسقية عمى اسرة طفل معاق عقميا :

ا -تقديم االسرة - :االسرة '' 6ر''  - .عدد االفراد  - 1 6المستوى االقتصادي 6متوسط.
االسم و المقب

الجنس

السن

الوظيفة

مرض معين

االب ''م''

ذكر

 43سنة

ميندس

داء السكري

االم ''ح''

انثى

 41سنة

معممة

االبن'' 0 -م''

ذكر

 4سنوات

متمدرس باالبتدائي

االبن'' 6-ه''

انثى

 1سنوات
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مالحظة :لقد اعتمدنا في دراستنا العيادية لألسرة عمى النظرية النسقية بصفة عامة و االتجاه البنائي لـ '' منيوشن
 '' Minuchinبصفة خاصة .

ب -ممخص المقابالت النسقية :
بالنسبة لعدد المقابالت فكان  1مقابالت بحيث كل مقابمة وضعت لتحقيق ىدف معين وجمع اكبر قدر من

المعطيات و المعمومات االسرية التي نحاول من خالليا االجابة عن التساؤالت المطروحة في االشكالية .

بعد التعمق في المقابالت اتضح لنا ان االمر يتعمق باألسرة ''ر '' و التي كانت تمجا الى مصمحة االمراض

العقمية بالمستشفى الجامعي لتممسان من اجل متابعة ابنتيا المعاقة عقميا و البالغة من العمر  1سنوات  ،فبعد
عرضيا لمجموعة من المختصين و االطباء اتضح ان االبنة مصابة باضطراب التوحد .

فحسب تصريحات االم ان ابنتيا ''ه'' ابدت في االول نموا طبيعيا وبعد ان اصبح عمرىا عامين و نصف بدأت

تظير عمييا بعض التغيرات المفاجئة عمى المستوى السموكي ( ال تستجيب لمن ينادييا وال تنظر اليو)  ،ال
تتواصل مع االخرين وكثيرة البكاء في الميل  ،وبعد رحمة البحث الطويمة بين المختصين اجمع كميم عمى ان

االبنة ''ه'' لدييا اضطراب التوحد .

ج -التمثيل النسقي لألسرة مع رسم الخريطة االسرية عن طريق تطبيق اختبار التحميل النسقي لجماعة
االنتماء ( + )le sagaتطبيق مقياس الضغوط النفسية لدى اسر المعاقين :
 -اختبار التحميل النسقي لجماعة االنتماء (:)le saga

ىو اداة مشتقة من الخبرة االكمينيكية ل '' '' Philippe Compagnoneمع االسر ،وىو اداة مستوحاة من
اختبار النسق االسري ( )LE FASTالتي طورت من قبل ''  ،(1992) ''Gehringوىي اداة تسمح بجمع تمثل

الديناميات العالئقية داخل االسرة فيو اختبار ثالثي االبعاد  ،بحيث يقوم مبدا التحميل النسقي لجماعة االنتماء
عمى اساس التمثيل ،اذ يطمب من افراد االسرة او االسرة بأكمميا بتمثيل التنظيم الوظيفي لألسرة في الوضعيات

الثالث 6العادية ،الصراعية و المثالية  .وىو يعتبر تقنية من بين التقنيات المعتمدة لرسم الخريطة االسرية في

العالج االسري .

 الخصائص السيكومترية لالختبار بعد تقنينو و تكييفو عمى المجتمع الجزائري من قبل الباحثة: -لمعرفة مدى صدق االختبار و ثباتو قامت الباحثة (حاج سميمان فاطمة الزىراء) باختيار عينة مناسبة

لتجريبو ،وعميو لقد تم اختيار عينة قصدية تقدر ب ( )11اسرة من مصمحة االمراض العقمية ووحدة عمم النفس
بالمستشفى الجامعي لتممسان .

استخدمت الباحثة في حسابيا صدق ىذا المقياس بحساب مدى ارتباط كل بعد من ابعاد االختبار بأبعاده

العيادية والنتائج التالية تبين ذلك 6

 -الجدول رقم ( )1يبين نتائج حساب االرتباط بين ابعاد االختبار فيما بينيم و بين ابعاد االختبار

و معدل نتائج االختبار ككل :
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االبعاد

معــدل التمثيل

فاطمة الزىراء حاج سميمان

التمثيل المثالي التمثيل الصراعي التمثيل العادي

التمثيل العادي

5.95

5.84

5.89

التمثيل الصراعي

9.11

5.79

1

التمثيل المثالي

5.85

1

معــدل التمثيل

1

كرومباخ الفا

1

5.96

من خالل الجدول رقم ( )0نالحظ ان ىناك ارتباط قوي جدا ودال احصائيا عند مستوى داللة معنوية1.10

بين ابعاد االختبار فيما بينيم وبين ابعاد االختبار ومعدل نتائج االختبار ككل ،كما نالحظ ان معامل االتساق

الداخمي كرومباخ -الفا يساوي  1.52وىذا ما يشير الى ان ابعاد االختبار متسقة جدا مع بعضيا البعض ومع
معدل االبعاد ككل ،وعميو يمكن االعتماد عمى ىذا االختبار كأداة لمدراسة بدرجة عالية من الثقة .

 اما فيما يخص دراسة ثبات االختبار  ،فمقد استخدمت الباحثة طريقة اعادة االختبار بعد مدة زمنية قدرىا 01يوما ،وان معامل الثبات المستخرجة قدرت بـ  1.52وىي نسبة مرتفعة جدا و الجدول التالي يوضح ذلك 6
 الجدول رقم ( )2يبين نتائج معامل الثبات باستخدام طريقة اعادة االختبار :االبعاد

معامل االرتباط بين التطبيق االول و التطبيق الثاني

معامل الثبات

التمثيل العادي

5.95

5.97

التمثيل الصراعي

5.94

5.96

التمثيل المثالي

5.87

5.93

معدل التمثيل

5.94

5.96

ومن خالل الجدول رقم ( )6نالحظ ان معامل الثبات لألبعاد العيادية يتراوح بين  1.54و  ، 1.53اما

معامل الثبات لالختبار ككل يقدر ب  1.52وتدل ىذه النتائج ان االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات و
يمكن الوثوق في نتائجو اثناء التطبيق .

 -مقياس الضغوط النفسية لدى اسر المعاقين:

لقد اعد ىذا المقياس من قبل الباحثين '' زيدان السرطاوي و عبد العزيز الشخص  '' 0554 ،في صورتو

االصمية في البيئة االردنية  ،ثم اعيد تكييف ىذا المقياس عمى البيئة السودانية من قبل الباحثة '' منى حسن عبد
اهلل فرح  ، '' 6115 ،ثم اعيد تكييفو مرة اخرى عمى البيئة الجزائرية من قبل الباحثة '' عايش صباح 6101 ،
''  ،بحيث تم اعتمادنا في دراستنا العيادية النسقية مع االسرة عمى مقياس الباحثة '' عايش صباح ''.
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 نتائج تطبيق اختبار التحميل النسقي لجماعة االنتماء ( )le sagaعمى االسرة ''ر'': -الجدول رقم ( )3يمثل درجة االرتباط و التماسك الوظيفي بين افراد االسرة :

التمثيل االسري في الوضعية التمثيل االسري في الوضعية التمثيل االسري في الوضعية

العادية

المثالية

الصراعية

االفراد

المسافة

االرتباط

االفراد

المسافة

االرتباط

االفراد

المسافة

االرتباط

اب-ام

6.2

1.4

اب-ام

4

1

اب-ام

6.6

1.2

اب-

6.0

1.4

اب-

6.1

1

اب-

6

2

ام-ابن0

6.6

1.2

ام-ابن0

6.1

1.6

ام-ابن0

0.5

2.6

اب-

6.6

1.2

اب-

6.1

1

اب-

6

2

ابن0

ابن6

ابن0

ابن0

ابن6

ام-ابن6

ابن6

0.5

2.6

ام-ابن6

6.0

1.4

ام-ابن6

0.1

3

ابن4.6 6 -0

4.2

ابن6-0

4.1

4.6

ابن6-0

6.5

1.6

حسب ما اظيرتو النتائج المبينة في ىذا الجدول و الذي يمثل التحميل النسقي االسري ورسم الخريطة االسرية
ان التماسك الوظيفي قوي بين الوالدين (النسق الفرعي الزوجي) في الوضعية العادية و الصراعية و المثالية ،اما

فيما يخص درجة التماسك الوظيفي بين الوالدين و االبناء (النسق الفرعي الوالدي ) فيي مرتفعة بالنسبة
لموضعيات الثالث ،اما بالنسبة لدرجة التماسك الوظيفي بين االبناء فيما بينيم ( النسق الفرعي االخوي ) فيي

ضعيفة في الوضعية العادية و الصراعية ومتوسطة في الوضعية المثالية .

مالحظة:

_ معادلة اختبار التحميل النسقي لجماعة االنتماء لحساب درجة االرتباط بين افراد االسرة  -1 (6المسافة
المتمثمة بين افراد االسرة بالسنتمتر ) (www.saga-support.org). 6 x

 كمما كانت درجة االرتباط قريبة من  01كمما كانت درجة االرتباط قوية بين االفراد و كمما اقربت من  1كمماكانت درجة االرتباط ضعيفة بينيم .

 الجدول رقم ( )4يمثل التسمسل اليرمي بين افراد االسرة :التسمسل اليرمي

التمثيل االسري في الوضعية التمثيل االسري في الوضعية التمثيل االسري في الوضعية

العادية

الصراعية

االفراد القرار
اب

1

المثالية

التأثير المجموع االفراد القرار التأثير المجموع االفراد القرار التأثير المجموع
2

00

اب

2

1

01
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ام

5

04

22

ام

01

06

26

ام

4

4

16

ابن1

0

4

1

ابن1

6

6

1

ابن1

0

6

4

ابن2

0

01

00

ابن2

6

5

00

ابن2

0

3

4

وفيما يخص النتائج المبينة في ىذا الجدول و الذي يمثل التسمسل اليرمي بين افراد االسرة (القرار ،التأثير)

فيتضح ان التسمسل اليرمي بصفة عامة ىو لصالح االم في الوضعيات الثالث(العادية ،الصراعية و المثالية)
والذي تحصمت عمى اكبر عدد من النقاط مقارنة بأفراد االسرة االخرين والمتمثمة في ، 02-62-66وتمييا االبنة

''ه'' و يمييا االب ثم االبن ''م'' .

 -نتائج تطبيق مقياس الضغوط النفسية لدى اسر المعاقين عمى االسرة ''ر'' :

بعد تطبيق مقياس الضغوط النفسية لدى اسر المعاقين لمباحثة '' عايش صباح  '' 6101 ،عمى االسرة ''ر'' ،
اتضح ان االسرة فعال تعاني من ضغوط نفسية جراء اعاقة ابنتيم العقمية و المتمثمة في اضطراب التوحد  ،وىذا

ما ظير من خالل اجاباتيم عمى فقرات المقياس و المتمثمة في 6
 '' -0يؤلمني ان ابني يواجو صعوبة كبيرة في الفيم '' .

 '' -3اشعر ان اسرتي ميددة باالنييار بسبب ابني المعاق '' .
 '' -4اشعر ان حياتي قد تحطمت بسبب قدوم ابني المعاق '' .

 '' -01اشعر باإلحباط حينما ادرك ان ابني لن يعيش حياة طبيعية مطمقا '' .
 '' -63اعتقد ان ابني يمثل مشكمة دائمة لألسرة '' .

 -تفسير النتائج:

في ضوء ما توصمت اليو الدراسة من نتائج و ما يمكن استخالصو من خالل الدراسة النسقية لألسرة ''ر'' و

التي تم االعتماد فييا عمى االتجاه البنائي ل '' منيوشن  '' Minuchin ،الذي يركز فيو عمى مجموعة من
العناصر االساسية و المتمثمة في  6السمطة  ،االدوار  ،االنساق الفرعية  ،الحدود و القواعد .فبالنسبة لمسمطة
في االسرة ''ر '' لقد تمكنت االم و ابنتيا ''ه'' المعاقة عقميا ( اضطراب التوحد ) من ان تحتال ىرمية السمطة

داخل النسق االسري  ،وىذا ما ظير لنا من خالل المعمومات المتحصل عمييا في المقابالت النسقية مع االسرة
و نتائج اختبار التحميل النسقي لجماعة االنتماء  ،فاألم تمكنت من المحافظة عمى الوضعية العميا داخل النسق

االسري بسبب تحمميا جميع اعباء ابنتيا المعاقة عقميا و مطالبيا (البحث عن االخصائيين  ،التكفل بمصاريف
العالج  ،اتخاذ ق اررات ميمة تخص النسق  )...وكل ىذه االدوار جعمتيا تحتل الوضعية العميا في االسرة مقارنة

بوضعية زوجيا السفمى الذي اتصف بالحياد  ،وكذلك نفس الشيء بالنسبة لالبنة ''ه'' و التي بوجود اعاقتيا

العقمية (اضطراب التوحد) استطاعت ان تفرض ىيمنتيا عمى النسق العائمي .

اما فيما يتعمق باألدوار يتضح ان ىناك جمود في االدوار داخل النسق  ،فاتخاذ االبنة '' ه'' ككبش فداء

يمكن اعتبار ىذا الدور حسب '' منيوشن '' كمشكمة التوائية وذلك بتحويل االم لطاقتيا بعيدا عن مجال الصراع
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الزوجي المحتمل او عن عالقتيما وبتركيزىا عمى ابنتيا '' ه'' وذلك من خالل تمبية مطالبيا و حمايتيا الزائدة
ليا  ،وىذا ما مكن االبنة من الحصول عمى قدر كبير وغير مناسب من القوة في التنظيم اليرمي لألسرة  ،اما

دور االبن ''م'' فمقد تمثل في رعاية االبنة '' ه'' و الخضوع الى ما تفرضو االم وىذا ما ظير لنا خالل
المقابالت .وفيما يخص االنساق الفرعية فنجد انساق فرعية مرضية اتخذت اشكال تحالفات مستقرة بين االم و
ابنتيا  ،بحيث يرى ''منيوشن '' ان  6التحالفات المستقرة ىي ارتباط احد الوالدين مع الطفل في تحالف جيمي و

صمب ومغمق ضد االب االخر (اسيا خرشي  .)30 ، 61156اما عن الحدود داخل االسرة فمقد اتصفت
بالغموض وذلك نظ ار لمتالحم العاطفي بين االم وابنتيا وحمايتيا الزائدة ليا وىذا ما ادى الى اضطراب ىرمية

السمطة داخل السياق االسري  ،مما نجم عن ذلك ابتعاد االب عن المسؤوليات الموكمة اليو  .وفي االخير و
ف يما يتعمق بالقواعد فنالحظ ان االم ىي من يحتفظ بالقوة ( السمطة ) داخل االسرة ومثل ىذه الوضعية دفعت
باألم ان تعطي البنتيا ''ه'' السمطة لتدعم بذلك دورىا ،اما عن االب و االبن فمقد اتصفا بالحياد .ويتضح من

كل ما سبق ذكره انو يوجد اضطراب في االداء الوظيفي لدى االسرة ''ر''و ان االبنة المعاقة عقميا اثرت سمبا
عمى النسق االسري بصفة عامة و عمى افراد اسرتيا بصفة خاصة  ،وىذا ما اكدتو ايضا نتائج مقياس الضغوط

النفسية ألسر المعاقين .

خاتمة :نستنتج في االخير و من خالل نتائج تطبيق اختبار التحميل النسقي لجماعة االنتماء و مقياس
الضغوط النفسية ألسر المعاقين ان االسر التي ترعى طفل معاق عقميا تعاني معناة كبيرة  ،فالطفل المعاق
يحتاج الى عناية خاصة و ىذا ما يحمل افراد اسرتو اعباء كثيرة ( من توفير العناية الالزمة و التكفل بالبرامج

العالجية و التربوية المناسبة  )...تجعميم يمرون بجممة من الضغوط النفسية و االنفعالية  ،اضافة الى ذلك فان

وجود طفل معاق عقميا داخل النسق االسري يغير من خبرة كل فرد من افراده  ،فحسب الدراسة العيادية النسقية

التي قمنا بيا مع االسرة التي كانت متواجدة بمصمحة االمراض العقمية لمتابعة ابنتيم المعاقة عقميا (اضطراب

التوحد ) اكدت عمى ان ىذه االسرة تعاني من خمل وظيفي كما ان ابنتيم المعاقة اثرت عمييم بطريقة سمبية وىذا
ما يدل عمى تحقيق فرضيات الدراسة.
المراجع :
 -0ابو اسعد و احمد عبد المطيف ، ) 6114 (،االرشاد الزواجي االسري  ،ط 6 0القاىرة ،دار الرشاد لمنشر و التوزيع .

 -6الحديدي منى و الصمادي  ،جميل و الخطيب جمال  ، ) 0551 (،الضغوط التي تتعرض ليا اسر االطفال المعاقين
،دراسات المجمد  ، 60العدد . 0
 -4احمد وادي ، ) 6115 (،االعاقة العقمية  6اسباب ،تشخيص ،تأىيل ،ط60عمان  ،االردن ،دار اسامة لمنشر و التوزيع.
 -1اسيا خرشي(، )6115التناول النسقي العائمي الضطرابات المرور الى الفعل عند المراىق 6الجزائر ،رسالة ماجيستير .
 -1حامد زىران ،سناء ( ، ) 6100الصحة النفسية و االسرة  6القاىرة ،عالم الكتاب لمنشر و التوزيع .

 -2خولة احمد يحيى ، ) 6111 (،االضطرابات السموكية و االنفعالية ،ط6 6االردن ،دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع .
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 -3داليا مؤمن ( ،)6114االسرة و العالج االسري ،ط ،6القاىرة  6دار السحاب لمنشر والتوزيع .
 -4روح مروح عبدات  ،) 6113( ،االثار النفسية و االجتماعية لإلعاقة عمى اخوة االشخاص المعاقين  ،ب ط  6االمارات العربية
المتحدة .
 -5روزماري لمبي واخرون  ،)6110(،ترجمة عالء الدين كفافي ،االرشاد االسري لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،ج، 0ب ط
6القاىرة ،دار قباء لمطباعة .

 -01سميرة رزاق لبزة ،كمثوم زين ، )6101(،التناول النسقي العائمي الضطراب التوحد 6الوادي ،رسالة ليسانس.
 -00سيام عبد الغفار عميوة ، ) 0555(،فعالية كل من برنامج ارشادي لألسرة وبرنامج لمتدريب عمى الميارات االجتماعية
لمتخفيف من اعراض التوحد 6جامعة طنطا ،رسالة ماجيستير منشورة .
 -06عايش صباح ، )6101(،اثر الضغوط النفسية لدى اسر المعاقين عمى العالقات االسرية من حيث متغيري سن ونوع
االعاقة 6وىران .

 -04عبد الرحمن سي موسى واخرون ، )6116(،الصدمة و الحداد عند الطفل و المراىق ،ط 60القاىرة ،دار الفكر العربي .
 -01عبد الفتاح عبد الغني اليمص ، )6113(،االساءة المفظية من قبل الوالدين ضد االطفال المعوقين وعالقتيا بالتوافق النفسي
في البيئة الفمسطينية  6غزة .

تاريخ اخر زيارة لمموقع يوم 11-11-61016
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اإلبداع اإلداري ومعوقاته واستراتيجيات التعامل معه في اإلدارة المدرسية

اإلبداع اإلداري ومعوقاته واستراتيجيات التعامل معه في اإلدارة المدرسية
 الجزائر-  جامعة محمد بوضياف – المسيمة-  عواطف مام.د
 الجزائر-  جامعة محمد بوضياف – المسيمة- خضرة حالب.أ

 إن ما يتسم يو ىذا العصر التغيرات المتالحقة التي مست مختمف اإلدارات والمنظمات رغم كل ىذه: ممخص
الصعوبات وعمى اختالف أنواعيا وأحجاميا إال أنيا شيدت تحديا كبي ار وذلك لرفع مستوى أداء اإلدارة المدرسية

مع تحقيق تالؤم مع متطمبات الحياة وخاصة مع ما ط أر عمييا من تغيرات كل ىذا يستدعي ضرورة االىتمام
 وخاصة أصبحت اإلدارة بحاجة ماسة من مثل ىذه األفكار لتوظيفيا واستغالليا في التغمب،باألفكار المبتكرة
عمى مشاكل الحاصمة عمى مستوى اإلدارات أو المنضمات ومن ىنا زادت الحاجة كل ىذا يستدعي ضرورة

 وخاصة أصبحت اإلدارة بحاجة ماسة من مثل ىذه األفكار لتوظيفيا واستغالليا في،االىتمام باألفكار المبتكرة
التغمب عمى مشاكل الحاصمة عمى مستوى اإلدارات أو المنضمات ومن ىنا زادت الحاجة ألىمية اإلبداع

 وعميو جاءت دراستنا لإلجابة عمى ىذه التساؤالت،اإلداري وبالخصوص داخل اإلدارات
_ ما ىو اإلبداع اإلداري ؟

_ ما ىي مراحل اإلبداع اإلداري ؟

_ ما ىي عناصر اإلبداع اإلداري ؟

_ ما ىي معوقات اإلبداع اإلداري ؟

_ ما ىي استراتيجيات التعامل معو ؟
Résumé: Ce qui caractérise cette ère des changements successifs qui ont touché
divers ministères et organismes, en dépit de toutes ces difficultés et de différents
types et tailles, mais ils ont vu un défi important afin d'augmenter la performance du
niveau de la gestion de l'école pour assurer la compatibilité avec les exigences de la
vie, en particulier avec ce qui subi des changements tous ces appels besoin de se
concentrer sur des idées novatrices, en particulier l'administration a été dans le besoin
de ces idées à employer et à exploiter pour surmonter les développements au niveau
départemental ou Almndmat problèmes où la nécessité accrue pour tout cela appelle à
la nécessité de prêter attention aux idées novatrices, en particulier l'administration a
été dans le besoin de ces idées d'employer et d'exploiter le surmonter qui a lieu au
niveau départemental ou Almndmat problèmes où la nécessité accrue d'importance
administrative de la créativité, en particulier au sein des ministères, et donc notre
étude était de répondre à ces questions _ ce qui est la créativité administrative?
Quelles sont les étapes de la créativité administrative?
Quels sont les éléments de la créativité administrative?
Quels sont les obstacles à la créativité administrative?
Quelles sont les stratégies pour y faire face?
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مقدمة:
تزخر اآلونة األخيرة بالعديد من التغيرات والتحديات الكثيرة التي تواجو اليوم مختمف إداراتنا ومنظماتنا أو

مؤسساتنا المدرسية /وعميو فيي تحتاج إلى قائد مبدع ليواجو ىذه التغيرات بنجاح ،وبالخصوص أن ىذه

التحديات قد زادت بعد اتجاه الكثير من المدارس الثانوية نحو تطبيق بعض االتجاىات اإلدارية الحديثة ،وعميو
بطبيعة الحال تحتاج إلى قائدين مبدعين وأكفاء لمواجية مثل ىذه الموجة التطورية وعميو جاءت ىذه الورقة

البحثية لموقوف عمى تعريف اإلبداع وأىميتو وعناصر اإلبداع اإلداري ثم التطرق إلى مراحل اإلبداع اإلداري ثم
التطرق إلى أى م معوقات اإلبداع اإلداري وصوال إلى أىم استراتيجيات التعامل مع ىذه المعوقات ،وفي األخير
الخروج ببعض من التوصيات .

 _1تعريف اإلبداع :حسب أندرسون ( ) andersonبأنو عممية بحث أو استخدام ارتباطات غير مألوفة بين
المواضيع والناس واألفكار (الفاعوري )09 ،2005 ،
يقول أيضا سميث في تعريفو لمفيوم اإلبداع ( )1959إن العممية اإلبداعية ىي التعبير عن القدرة عمى إيجاد
عالقات بين أشياء لم يسبق أن قبل بينيا عالقات

ويرى ىافل ( )1972أن اإلبداع ىو القدرة عمى تكوين تركيبات أو تنظيمات جديدة
ويرى آخرون اإلبداع ىو ابتكار شيء غير موجود مسبقا أو استحداث طريقة جديدة لعمل شيء ما أو تطوير

طريقة جديدة في النظر إلى األشياء أو استبداليا بطريقة أخرى

( لمحات عامة في التفكير اإلبداعي عبد اإللو بين إبراىيم الحيزان الممك سعود ،ط ،2002 ،1مكتبة الممك فيد

الوطنية )21

تعريف روجرز (  ) rogresبأنو ظ يور إلنتاج جديد ناتج عن تفاعل بين الفرد والخبرة ( أبو النصر مدحت

محمد  ،2007،الموارد البشرية ،االتجاىات المعاصرة ط ، 1القاىرة ،مجموعة النيل العربية

ويمكن تعريفو أيضا" بأنو أفكار جديدة ومفيدة ومتصمة بحل مشكالت معينة أو تجميع واعادة تركيب

ونجد تعريف صفاء األعسر ىو العممية الخاصة بتوليد منتج فريد وجديد بإحداث تحول من منتج قائم  ،ىذا
المنتج يجب أن يكون فريدا بالنسبة لممبدع  ،كما يجب أن يحقق محك القيمة والفائدة واليدف الذي وضعو

المبدع

كما تم تعريفو من طرف جيمفورد ( ) guilfordبأنو سمات استعداديو تضم الطالقة في التفكير والمرونة

واألصالة والحساسية المشكالت واعادة تعريف المشكمة وايضاحيا بالتفصيالت أو اإلسياب ( محمد بن عبد
الرحيم بن سعيد آل ناقرو  :اإلبداع مفيومو وسائل تنميتو المممكة العربية السعودية مكة المكرمة )

 _2مستويات اإلبداع  :حسب رامي محمود عبابنة )2013،417
حيث يظير اإلبداع في العديد من المستويات ومنيا ما يمي:

 _1 .2اإلبداع المستوى الفردي :يكون لدى العاممين حاسة إبداعية خالقة لتطوير العمل وذلك من خالل

خصائص فطرية يتمتعون بيا كالذكاء والموىبة أو من خالل خصائص مكتسبة كحل المشاكل مثال
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 _2.2اإلبداع عمى مستوى الجماعات :تكون ىناك جماعات في العمل تتعاون فيما بينيا لتطبيق األفكار التي
يحممونيا وتغيير الشيء نحو األفضل .

 _3 .2اإلبداع عمى مستوى المنظمات :فيناك منظمات متميزة في مستوى أدائيا وعمميا وغالبا ما يكون عمل
ىذه المنظمات نموذجيا ومثاليا لممنظمات األخرى

وىناك من الباحثين من ميز بين نوعين رئيسيين من اإلبداع عمى مستوى المنظمات وىما:

أ_ اإلبداع الفني  :بحيث يتعمق بالمنتج سواء السمع أو الخدمات ،ويتعمق بتكنولوجيا اإلنتاج أي بنشاطات
المنظمة األساسية التي ينتج عنيا السمع أو الخدمات

ب _ اإلبداع اإلداري  :ويتعمق بشكل مباشر بالييكل التنظيمي والعممية اإلدارية في المنظمة بشكل غير مباشر

بنشاطات المنظمة األساسية

 _3ماهية اإلبداع اإلداري:

حيث باتت المدرسة تواجو اليوم العديد من المشكالت المتداخمة واألنباء الكثيرة والمعمومات الجديدة المتسارعة

نظ ار لمتغيرات السريعة المحيطة بيا ،كل ىذه االعتبارات والتحديات تحث عمى جذب القادة األكفاء الذين لدييم

القدرة عمى امتالك ميارات التفكير واستخداميا لمواجية تمك التحديات وتذليل العقبات وتحسين أداء جميع
العاممين بالمدرسة ،ومن ىناك بدأ االىتمام باإلبداع اإلداري كأحد اآلليات اليامة اليوم التي تساعده (نصر،

) 20 ،2008

تعريف اإلبداع اإلداري :حيث تم تعريف اإلبداع اإلداري حسب فرمان منظومة متكاممة تشترك فييا لمنظمة
اإلدارية وأفراد لتنظيم من مدراء موظفين وكذلك بيئة المنظمة وتعتبر اإلدارة العنصر الفاعل في أداء المنظمة
ومن ثم كان وال بد وأن تتجو لمتطوير حتى تحقق أىدافيا  ،وبالنظر إلى عناصر العممية اإلبداعية يعتبر

الموظف ىو العنصر األساسي في العممية اإلبداعية الذي منو وبو تنطمق المنظمة نحو اإلبداع اإلداري ( أحمد

فرمان  ،2010،أثر تمكين العاممين عمى ممارسة اإلبداع التنظيمي كما يراه العاممون في القطاع العام العراقي
دراسة حالة و ازرة التخطيط والتعاون اإلنمائي رسالة ماحستير في اإلدارة العامة غير منشورة جامعة اليرموك

الكمية االقتصادية والعموم اإلدارية العراق 37 ،

كما يمكن تعريفو أيضا فرحات ومنصور ( )2006عمى أنو الذي يستيدف التنظيم الداخمي لممنظمة ويتعمق
بشكل مباشر بالييكل التنظيمي والعممية اإلدارية في المنظمة وبشكل غير مباشر بنشاطات المنظمة األساسية

التي توجو نحو تحسين عالقات العمل أو تطبيق أفكار أو استخدام تكنولوجيا جديدة لتحسين الميارات اإلبداعية

لدى العاممين

كما يوجد تعريف آخر  :يعبر عن مدى إدراك المدير واإلدارة لمقوة الكامنة لدييم وتحديد المعوقات الشخصية

والمينية ومحاولة التغمب عمييا من خالل األساليب المختمفة لتنمية اإلبداع لدييم

يشير إلى قدرة القائد عمى ابتكار أساليب وأفكار وسائل جديدة يمكن أن تمقي التجاوب األمثل من العاممين

وتحفزىم الستثمار قدراتيم ومواىبيم لتحقيق األىداف التنظيمية
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يمثل في األفكار والممارسات التي يقدميا المديرين والتي تساعد عمى إنجاز عمميات إدارية جديدة  ،أو برامج
تطويرية لمعاممين جديدة في مضمونيا وشكميا أو نظاما إداريا جديدا  ،كل ىذه اإلبداعات تؤثر بشكل غير

مباشر في تحقيق أىداف المنظمة وتساعد عمى تقديم أفضل خدمة لممجتمع

كما يشير إلى البحث عن الجديد واألحسن في طرق العمل اإلداري وانتاج المنتجات وتقديم الخدمات

إذ يعرف القحطاني اإلبداع اإلداري ( )338 ،2002بأنو " استخدام الموظف لمياراتو الشخصية اإلبداعية في
استنباط أساليب إدارية جديدة أو توصمو إلى حمول ابتكارية لمشكمة إدارية تواجو مصمحة التنظيم أو تصورات

جديدة لمعالجة تمك المشكمة باالعتماد عمى التحميل المنطقي واالختبار والتجريب والتقويم

 _4خصائص اإلبداع اإلداري :حيث نجد الكثير من الباحثين قد ولوا اىتمام كبير بالتعرف عمى خصائص
اإلبداع اإلداري لما لو من أىمية وقيمة من المساىمات التي تؤدي إلى تنمية وتطوير القدرات والعمميات العقمية
وعميو ويمكن تحديد أىم الخصائص وىي كالتالي :

_اإلبداع ظاىرة فردية  :نتاج جيود فردية وجماعية حيث أن األفكار في بداية األمر فكر فردي وتنطمق من ذىن
الفرد  ،ويتم االستفادة منيا  ،عن طريق متابعة ىذه األفكار واثرائيا من خالل العمل الجماعي و المنظمي
_اإلبداع ظاىرة إنسانية :عامة وليست خاصة ولكنيا تختمف من فرد آلخر حسب الظروف المعاشة
يرتبط اإلبداع بالعوامل الموروثة ويمكن تنميتو وتطويره

_اإلبداع ىو ميمة استراتيجية :حيث يمكن تطويره من خالل االستراتيجيات التي تضعيا اإلدارة العميا في

المنظمة والتي تقود عممية اإلبداع

_اإلبداع عممية تنظيمية واسعة يتدخل بيا معظم العاممين والدوائر واألقسام في المنظمة

_ىيكل اإلبداع اإلداري يمكن أن يوصف بأنو مبدأ ثنائي رسمي وغير رسمي فالتفاعل غير رسمي بين األفراد

يؤدي إلى الريادة في عمميم

( أسماء جمولي  ،أثر الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع اإلداري لدى العاممين في مؤسسات التعميم العالي الجزائرية
وىنا من عرج عمى خصائص اإلبداع اإلداري حسب عيد 2008

_ يعتمد اإلبداع عمى التفكير المتعمق الشمولي الذي يبحث المشكمة من جميع جوانبيا ويواجو عدة حمول

متكافئة ليا

_اإلبداع عمم نظري تجريبي قابل لمتبديل والتغيير باختالف الزمان والمكان فبعض ما ىو صواب اليوم قد يمغي

غدا والعكس صحيح

_اإلبداع يبدأ دائما بالتحميل لمفرص وبالتفكير في استغالل ىذه الفرص وتحويميا إلى إمكانات إبداعية
_اإلبداع جيد متصل باإلدراك الحسي والتصورات والصياغات الجديدة ليذا فيو يستوجب قدرات متميزة في

المالحظة واالستماع

_تستوجب فعالية اإلبداع أن يكون موجيا إلشباع احتياجات أو رغبات معينة

اإلبداعات الفعالة تبدأ دائما صغيرة ثم يتطور األمر مرحميا وفقا لنتائج الترقيم والتجريب
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إن المحصمة اإلبداعية الفعالة التي تتطمع إلى مواقع الصدارة والتمييز والقيادة وىذا يعني أنو لم يطمح الجيد

اإلبداعي منذ البداية إلى القيادة والتفوق فإنو ال يصل في الغالب إلى نتيجة إبداعية

 _5أهمية اإلبداع اإلداري:

يمكن توضيح أىمية اإلبداع اإلداري من خالل النقاط التالية :
يعتبر ج أز ال يتج أز من ثقافة أي منظمة حيث تسعى إلى النجاح كونو يحتل القمب في ممارسة أنشطتيا

وعممياتيا

_إن اإلبداع في المنظمات يخمق المناخ المالئم الذي يمكن المنظمة من القدرة عمى تطوير منتجات جديدة

إلشباع حاجات العمالء في السوق من جية والقدرة عمى تحقيق أىداف النمو التي تسعى إلييا المنظمة من

جية أخرى

يساعد المنظمة في العمل بصورة أفضل من خالل تحسين التنسيق والرقابة الداخمية والييكل التنظيمي

يؤدي إلى تسييل العمميات اإلدارية التي تمكن المنظمة من االستمرار ومواصمة عمميا وايجاد الحمول اإلبداعية
لممشكالت التي تواجييا بكفاءة وفاعمية والى إحداث تغييرات إيجابية في بناء المنظمة وفي عممياتيا اإلدارية

يساعد المنظمة عمى التكيف والتفاعل مع كافة المتغيرات البيئية المحيطة بيا ،وتحسين إنتاجيتيا ،واالرتقاء

بمستوى أدائيا وأداء العاممين فييا

يعمل عمى إيجاد اكتشافات ومقترحات وأفكار لوضع أنظمة ولوائح واجراءات وأساليب عمل جديد مبدعة
وخالقة ،األمر الذي ينجم عنو بروز برامج وخدمات خارج أنشطة المنظمة الرئيسية

يساىم في تحسين جودة المنتجات التي تقدميا لمجميور المستفيد من الخدمة وزيادة مداخالتيا المالية

يعتبر عامل أساسي في زيادة اإلنتاج والمنتجات والمبيعات وبسبب مرتفعة ومن ثم جذب المزيد من االستثمارات

وخاصة من الخارج وتوفير فرص عمل جديدة وفتح أسواق جديدة

يعتبر الحافز األساسي لخمق فرص عمل جديدة ودعم القدرة التنافسية ومن ثم تحقيق الريادة في المنظمات

المبدعة (الجعبري  ،2009،ص ص )23_21
_6مكونات اإلبداع اإلداري:

حيث يتكون اإلبداع اإلداري من ثالثة مكونات أساسية وىي كالتالي:

 _1مهارات التفكير اإلبداعي creativity thenking skills :إن امتالك القائد اإلداري ليذه الميارات تمكنو
من الخروج عن النطاق التقميدي في التفكير وتجميع أكبر قدر من األفكار الجيدة والمنفردة والمتنوعة غير

المتوقعة وذلك لمتحديد الدقيق لممشكمة واالقتراب منيا باإلضافة إلى أنيا تجعل القائد أكثر حساسية بالمشكالت

 _2الخبرة  :experenceوتشمل المعرفة والفيم وىي تمثل الخمفية التي تمكن القادة اإلداريين من الوصول إلى
الحمول الخالقة والتي تجعل أفكارىم أكثر قوة وتدفع اآلخرين إلى تبني رؤية القائد في العمل باإلضافة أن ىذه

المعرفة تساعدىم في حياتيم المينية كصانعي الق اررات لذلك فإن الخبرة تعد مكون أساسي من مكونات اإلبداع
حيث أن عدم توافرىا تدفع القادة اإلداريين إلى قتل األفكار الجديدة بدال من تدعيميا وعدم تفيم السموك اإلبداعي
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لبعض معممييم مما ينعكس عمى فشميم في تدعيم الطرق اإلبداعية في التدريس ألنيم ينظرون إلييا عمى أنيا

إىدار ومضيعة لموقت

 _3الدافعية  :motivationيتطمب اإلبداع سموكا مكثفا من القائد يقف وأنو دافعا كبي ار وينبع الدافع من الداخل
الشخص ويتمثل في الرغبة في الوصول إلى الحل األمثل لممشكمة من خالل استغالل الفرص ،ىذا باإلضافة
إلى أن الدافع ىو الذي يحرك أداء القائد ويساعد عمى استم ارره ويوجيو نحو الغاية التي يقصدىا

وفي الـأخير نستنتج أنو من غير الممكن قيام أي مؤسسة أو منظمة بدون توافر ىذه المكونات فنقص أي مكون

منيا يؤدي إلى خمل في المنظمة أو المؤسسة ألن كال منيا يكمل اآلخر (عزة جالل مصطفى

تصر)28_2008،26،

 _7مراحل اإلبداع اإلداري :حيث تزخر أدبيات اإلدارة بالعديد من النماذج التي تتحدث عن اإلبداع الجماعي
مرحمة إدراك الحاجة إلى اإلبداع  :تدرك الجماعة الحاجة إلى اإلبداع حين يكون ىناك فجوة بين األداء المتوقع
واألداء الحالي ،وبالتالي فإن التفكير اإلبداعي يحدث كاستجابة ليذه الفجوة أو حينما تدرك المنظمة أو الجماعة

أىمية بعض اإلبداعات كمطمب أساسي الستمرار وبقاء المنظمة.

مرحمة المبادرة بطرح األفكار اإلبداعية :حيث تحتضن ىذه المرحمة االقتراحات اإلبداعية الذين يمثمون جماعة

العمل وذلك بغرض حل المشكمة أو تحسين الوضع الراىن وال شك أن ليذه المرحمة أىميتيا في تفعيل العممية
اإلبداعية من خالل قبول األفكار اإلبداعية التي تسيم في حل المشكمة أو تقود إلى توليد أفكار إضافية أو

رفض تمك األفكار وبالتالي فقدت العممية اإلبداعية جزءا من وجودىا

مرحمة التطبيق  :يتم في ىذه المرحمة تبني وتوظيف األفكار اإلبداعية المرغوبة ومن المتوقع في ىذه المرحمة

إجراء بعض التعديالت عمى األفكار وتنميتيا من التطبيق بنجاح

مرحمة الثبات  :وىي المرحمة التي يصبح فييا العمل اإلبداعي أو الفكرة اإلبداعية جزءا اعتياديا من المنظمة

حيث يرتبط بثقافة ومعايير إجراءات الرقابة في المنظمة (ىيجان )253_252 ،1995،

 _8عناصر اإلبداع اإلداري :حيث ىناك العديد من العناصر التي تكون اإلبداع اإلداري ونذكر من أىم ىذه
العناصر ما يمي :

 _1الطالقة  :والمقصود بيا إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار حول موضوع معين وفي مدة زمنية محددة
 _2المرونة  :وىو اآلخر يقصد بو تغيير الحالة الذىنية بتغيير المواقف

 _3األصالة  :تعني أن الشخص المبدع ال يفكر بأفكار المحيطين بو ليذا تكون أفكاره جديدة

 _4الحساسية لممشكالت :تتمثل في قدرة الفرد في اكتشاف المشكالت المختمفة في المواقف المختمفة فالشخص
المبدع يستطيع رؤية كثير من المشكالت في الموقف الواحد ،فيو يعي األخطاء ونواحي القصور ويحس

بالمشكالت إحساسا مرىفا

 _ 5التحميل  :يقصد بو إنتاج إبداعي أو ابتكاري يتضمن عممية انتخاب أو اختيار وتفتيت أي عمل جديد إلى
وحدات بسيطة ليعاد تنظيميا
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 _6المخاطرة  :يقصد بيا أخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة ،والبحث عن حمول ليا في

الوقت نفسو الذي يكون فيو الفرد عمى استعداد لتحمل المخاطرة الناتجة عن األعمال التي يقوم بيا ،ولديو

استعداد لتحمل المسؤوليات المترتبة عمى ذلك

 _ 7الخروج عن المألوف :يقصد بو القدرة عمى التحرر من النزعة التقميدية والتطورات الشائعة ،والقدرة عمى
التعامل مع األنظمة الجامدة وتطويعيا لواقع العمل ويتطمب ذلك شجاعة كافية (عاطف)210،2013،

 _9العوامل التي تساعد عمى اإلبداع اإلداري:

حيث تم حصرىا حسب بيتر دراكر ) (peter drukerست عوامل تتبناىا اإلدارة المبدعة باعتبارىا المحفزة

لإلبداع وىي كالتالي :

 _ 1التحدي  :حيث يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لكي يمارس الخبرة وميارات التفكير
اإلبداعي ،حيث يجب عمى المدير أن يكون واعيا بشكل جيد لكل المعمومات الخاصة بالعاممين وىذا بدوره يحفز

الدوافع الجوىرية الكامنة لمشخص لخمق القدرة اإلبداعية والطاقة اإلبتكارية

 _ 2الحرية  :حيث تعتبر من العوامل الداخمية لمشعور بالتممك وحب العمل وانتمائيم إليو عندما يقومون بالعمل
بالطريقة التي تروق إلييم ،ولألسف الشديد فإن المديرين يميمون إلى سوء اإلدارة بتغيير األىداف بشكل مستمر

ويمنحون الحرية اسما دون تطبيق .

 _ 3المصادر والموارد :حيث أن الوقت والمال يدعمان اإلبداع فالمنظمات لألسف تقتل اإلبداع روتينيا وذلك من
خالل تبني سياسة تحديد الزمن مما يستحيل معو إنجاز الميام .

 _ 4سمات وصفات مجموعة العمل  :يجب عمى اإلدارة إيجاد فرق عمل جماعية تتميز بالتنوع واالختالف في
وجيات النظر فكمما تكون ىذه المجموعات مختمفة ومتنوعة مما يكسب األفراد رؤى جديدة وتفكير إبداعي .

 _ 5التشجيع التوجييي واإلشرافي  :حيث نجد الكثير من المديرين ييممون المدح لألفكار اإلبداعية والجيود التي
قد ال تكمل بالنجاح مما يخنق اإلبداع ،حيث أن األفراد يحتاجون من مثل ىذا التحفيز لإلبداع أكثر( .الميثي ،

 ،2008ص ص )36_35

 -6الدعم المنظمي  :أي الدعم الذي تقدمو المؤسسة لمعاممين سواء كان ىذا الدعم في حالة تحقيق النجاح أو
حتى في وجود األخطاء بيدف تالفيا وقبول الخطأ ،وىذا ىو دور القادة الذين يدعمون الجيود اإلبداعية

 _11معوقات اإلبداع اإلداري:

يعد التفكير اإلبداعي في اإلدارة المدرسية ىدفا كما أنو يعتبر وسيمة لتحقيق أىداف أسمى تسعى اإلدارة إلى
تحقيقيا أال وىي ثراء العمل وتطوير الخدمة وزيادة اإلنتاج وتحسين المناخ العام لمعمل اإلبداعي داخل الجياز

اإلداري كما ال ننكر أن لو عدة معوقات تمس ىذا الجياز سواء كان عمى مستوى المدير المبدع أو الفرد أو
عمى مستوى الجماعة أو اإلدارة أو المؤسسة أو المنظمة ،ألن كل ما يقال عمى الفرد ينطبق عمى الجماعة وعمى

المنظمة وعميو فقد حظي موضوع معوقات اإلبداع اإلداري اىتماما في بالغ األىمية وشغل الكثير من الباحثين

والعمماء ،وعميو انطالقا ما تم التطرق إلى من خالل الدراسات السابقة وتمثمت فيما يمي:
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 :1_10المعوقات العقمية  :والتي تتمثل في إصدار األحكام المسبقة غير المدروسة وغير المتأنية عمى

األشخاص والمشكالت ،وضعف المالحظة والنظرة السطحية لممشكالت واألمور الميمة واتباع عادات التفكير

النمطية والقيود وقمة الحركة الفكرية (الحاكم ، 2015 ،ص ص )186_185

 : 2_10المعوقات الشخصية  :والمقصود بيا حسب ىي مختمف العقبات التي تتعمق بالفرد نفسو والمتمثمة فيما
يمي:

 _ 1. 2ضعف الثقة بالنفس  :ويشير إلى خوف الفرد من الظيور أمام األخرين بحمول غير مألوفة ،حتى ال
يوقع موقع السخرية  ،وىذا ما يجعمو حافظا ألفكار المبتكرة وعدم اإلفصاح بيا .

 _ 2.2الخوف من الفشل  :حيث يؤدي الخوف إلى اإلحجام والحذر والتردد ،ومع تكرره بطبيعة الحال يؤدي إلى
الخمول والتخاذل ونقص الثقة بالنفس  ،وىذا مما يؤدي بالفرد أخذ صورة غير صحيحة عن نفسو تتميز
بالجمود الفكري وبالتالي ال يكون ىناك إبداع .

 _ 3 .2الخوف من المخاطرة  :حيث نجد أغمب األشخاص ينشأون في بيئة تكافئيم عمى الوصول لمحمول ،
وعند إخفاقيم في حل المشكمة يؤدي إلى عقابيم  ،وعندما تكون ىناك فكرة لإلبداع يضطر الفرد إلى كبتيا ألنيا

تعتبر مخاطرة وقد يفقد الفرد وظيفتو

وعميو يصبح ىناك نوع من الخوف من المخاطرة

 _ 4 .2قمة التحدي :في ىذه الحالة من غير الممكن قيام الفرد بأي عمل ما إن حفز نفسو ،فوجود القدرة عمى
عمل شيء ال يعني بالضرورة إنجازه ،وىنا ال بد ارتباط اإلبداع بدوافع الفرد ورغبتو في تحقيق ذاتو ( الحيزان،

)2002،45

 _ 5 .2الميل إلى تقييد بالمشكمة :عادة ما يمجأ األفراد في حل بعض المشاكل إلى تقيد أنفسيم بقيود غير
مطموبة منيم ( توفيق العجمة)48 ،2009 ،

 : 3_10معوقات دافعية  :إن ممارسة المدراء لعممية اإلبداع اإلداري تتطمب عنصر ميم أال وىو رغبة داخمية
حقيقية من جانبيم ،بحيث يكونون عمى درجة عالية من االستعداد مدفوعين إلى درجة تركيم يبذلون جيدىم

اإليجابي الذي يساىم في تحقيق اإلبداع  ،والسبب الذي يؤدي إلى حدوث إلى مثل ىذه المعوقات ىو ضعف

الرغبة الداخمية لدى المديرين في التجديد واالبتكار وقمة التشجيع من طرف المدير وضعف الحصول عمى احترام
وتقدير اآلخرين ومساندتيم مع وضع الحواجز ومعيقات لألفكار الجديد (الكميبي)88 ،2012 ،

 : 4_10المعوقات التنظيمية  :ىي المعوقات التي تتعمق بالمنظمة وأسموب عمميا وكيفية تحقيق أىدافيا ودرجة
المركزية والالمركزية السائدة في التنظيم اإلداري ومدى مالئمة المناخ التنظيمي لمعمل واإلبداع واالبتكار ،فكمما

كان نوع من الضغط ممارس من طرف المسؤول األعمى عمى المسؤول األدنى يكون ىناك حد من فرص

اإلبداع واالبتكار ويمكن حصرىا في النقاط التالية :
 عدم وضوح أىداف المنظمة

 االفتقار إلى معايير موضوعية لألداء
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 نقص القيادات الفعالة المؤىمة

 غياب االتصال بين المستويات اإلدارية
 االفتقاد إلى العمل الجماعي

 سوء المناخ التنظيمي واالنتقاد المبكر لألفكار الجديدة دون تفحص نتائجيا

 : 5_10المعوقات البيئية :ىي عبارة عن جممة من الظروف الخاصة المحيطة بالفرد ،وتؤثر في تحديد أىدافو
وتوجيو سموكو ومن أىم المعوقات البيئية التي تحد من اإلبداع وىي كما يمي:
 التدىور االقتصادي واالجتماعي
 رداءة الجو اإلداري

 عدم كفاية الموارد والمصادر

 انخفاض مستوى التعميم والثقافة
 ضعف الحوافز المادية والمعنوية في بيئة العمل

 عدم اإلنصات ألفكار الفرد وأرائو ( القحطاني.)52 ،2007 ،

 _11إستراتيجيات التعامل مع معوقات اإلبداع اإلداري:

حيث يرى ( عيد) أن ىناك العديد من اإلستراتيجيات يمكن لممنظمات إتباعيا لتجاوز عقبات اإلبداع اإلداري
وىي كالتالي :

 تشجيع األفراد عمى التعبير عمى أفكارىم بحرية
 تقديم الدىم فيما يتعمق بتطوير األفكار اإلبداعية
 تشجيع األفراد عمى المخاطرة

 إتاحة الخصوصية لألفراد لمتفكير اإلبداعي
 تشجيع التفاعل مع اآلخرين خارج نطاق أعضاء الجماعة
 تشجيع التنافس البناء بين األفراد والجماعات

 تشجيع األفراد عمى استخدام وسائل اإلبداع في حل المشكالت التي تواجييم
 الحد من اإلشراف المفرط عمى األفراد والجماعات أثناء تأدية الميام

 تحسين المناخ العام وجعمو أكثر انفتاحا وتبادال لمخبرات وتقبال لمرأي والرأي اآلخر
 التخمص من اإلجراءات الروتينية المعقدة التي تحول بين انطالق األفكار واإلبداع

 تشجيع استخدام األساليب العممية التي تسيم في إثارة الفكر وخمق روح اإلبداع وتقديم أفكار جديدة
خاتمة  :نستنتج في األخير من خالل ما تم عرضو في ورقتنا البحثية ىذه نستنتج أن سر اإلبداع يرجع بالدرجة
األولى إلى الفرد نفسو ومياراتو والثقة بالنفس ،وتميز الفرد بالتحدي ،وفي حين محاولة مدراء المدارس بتشجيع
وتحفيز وتطبيق أي فكرة جديدة في اإلدارة عمى أرض الواقع وىذا تعود إلى كل الطاقم اإلداري مع الوصول

إلى األداء المرضي لكل أطرف الطاقم اإلداري .
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د .عواطف مام– أ .خضرة حالب

اإلبداع اإلداري ومعوقاته واستراتيجيات التعامل معه في اإلدارة المدرسية

التوصيات:
 _1إجراء أياما دراسية خاصة باإلبداع اإلداري لوعي المرؤوسين والعاممين في اإلدارة المدرسية لكي يكون

أكثر وعي بأىمية ىذا المتغير

 _ 2يجب عمى القادة المسؤولين تشجيع من مثل ىذه األفكار المبدعة والمبتكرة من طرف العاممين ودعميا
لتجسيدىا أكثر عمى أرض الواقع

 _ 3إجراء مجموعة من الممتقيات والمؤتمرات لتدعيم وتحفيز األفكار المبدعة عمى مستوى األفراد
والجماعات وحتى المنظمات لضمان أداء أفضل في اإلدارة المدرسية .

قائمة المصادر والمراجع:

 _1أحمد فرمان ميا ( ،) 2010أثر تمكين العاممين عمى ممارسة اإلبداع التنظيمي كما يراه العاممون في القطاع العام العراقي
دراسة حالة  ،و ازرة التخطيط والتعاون اإلنمائي  ،رسالة ماجستير في اإلدارة العامة غير منشورة ،جامعة اليرموك

_2أسماء الجمولي ،) 2012 ( ،أثر الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع اإلداري لدى العاممين في مؤسسات التعميم العالي الجزائرية دراسة
حالة جامعة محمد خيضر ،رسالة ماجستير في عموم التسيير  ،بسكرة
_3أمينة عبد القادر عمى عبد اهلل الحاكم  ،)2015(،العالقة بين مقومات ومعوقات اإلبداع اإلداري بالمؤسسات السودانية دراسة
تطبيقية عمى بعض منظمات األعمال متعددة األنشطة العامة لمدينة الخرطوم  ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا
 _4الجعبري  ،عنان  23_2009،21دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الييئات المحمية الفمسطينية دراسة

تطبيقية عمى شركة كيرباء خميل رسالة ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة  ،جامعة الخميل كمية الدراسات العميا والبحث
العممي فمسطين
_5صالح محمد عمى الكميبي ( ، ) 2012اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم ومديري اإلدارات العامة في اإلدارة العامة ،رسالة
دكتوراه إدارة عامة  ،اليمن .

_5عبد اإللو بن إبراىيم الحيزان ،)2002(،لمحات عامة في التفكير اإلبداعي ،ط ، 1مكتبة فيد الوطنية السعودية.
 _6عزة جالل مصطفى نصر  ،)2008(،اإلبداع اإلداري والتجديد الذاتي لممدرسة الثانوية العامة رؤية إستراتيجية  ،المكتب
الجامعي الحديث ،اإلسكندرية
 _7عيد سيد(، ) 2009ندوة اإلدارة اإلبداعية لمبرامج واألنشطة في المؤسسات الحكومية الخاصة التحديات التي تواجو اإلدارة
اإلبداعية  ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية

 _8القحطاني ،) 2007 (،اإلبداع اإلداري ومعوقاتو في األمن العام بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير في العموم اإلدارية جامعة
نايف العربية لمعموم األمنية كمية الدراسات العميا المممكة العربية السعودية .
_9الميثي  ،محمد بن عمي بن حسن ( ،)2008الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في اإلبداع اإلداري من وجية نظر مديري
مدارس التعميم االبتدائي ،رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية غير منشورة  ،جامعة أم القرى  ،كمية التربية ن المممكة العربية

السعودية .

 _10محمد بن عبد الرحيم بن سعيد آل ناقرو ( ،)2010اإلبداع مفيومو ووسائل تنميتو  ،المممكة العربية السعودية مكة المكرمة .
 _11ىيجان عبد الرحمن توفيق عطية توفيق العجمة ،)2009(،اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام
دراسة تطبيقية عمى و ازرات قطاع غزة جامعة اإلسالمية  ،غزة .
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 حبيبة روبيبي.أ

استراتيجيات التفكير االبتكاري وعالقتها بمعالجة مشكالت المنظمات

استراتيجيات التفكير االبتكاري وعالقتها بمعالجة مشكالت المنظمات
 الجزائر-  المسيمة- جامعة محمد بوضياف-  حبيبة روبيبي.أ

 كما أن العمل، إن اإلبداع ىو المجال األكثر أىمية في تعزيز عالقة التفاعل بين المنظمة وبيئتيا:ممخص
 ويم ّكن من مواكبة المستجدات،اإلبداعي يعمل عمى إيجاد الحمول لممشكالت الداخمية والخارجية لممنظمة
 عمى اعتبار أن، كما أن تبني اإلبداع واعتماده يعد تنمية لمعنصر البشري في المنظمة،ومواجية التحديات
 إضافة ليذا فقد أصبح لإلبداع متطمبا إجباريا لممنظمات التي تبحث،اإلنسان ىو جوىر ومصدر عممية اإلبداع

 وتظير اىمية اإلبداع لممنظمات من خالل التحوالت والتغيرات نحو االقتصاد الحر القائم.التميز في األداء
ّ عن
 وليذا فُعمت العديد من استراتيجيات التفكير االبتكاري لمعمل عمى تحدي مشكالت،عمى الوفاء بتوقعات المستقبل
المنظمات عمى اختالفيا لما ليا من دور إيجابي في التخمص منيا واالستمرار في عمل المنظمات بشكل فعال

.وذو عائد إيجابي عمى الفرد والمنظمة والمجتمع

. المنظمات، المشكالت، التفكير االبتكاري، استراتيجيات:الكممات المفتاحية
Résumé: La créativité est le plus important dans le renforcement de la relation
d'interaction entre l'organisation et son domaine de l'environnement et le travail
créatif travaille à trouver des solutions aux problèmes d'organisation internes et
externes et peut se tenir au courant des nouveaux développements et défis, et
d'embrasser l'innovation et l'adoption est le développement de l'élément humain dans
l'organisation, sur le terrain que l'homme est l'essence et la source du processus de
création, en plus de cela, il est devenu une exigence obligatoire de la créativité pour
les organisations qui sont à la recherche de l'excellence dans la performance.
L'importance de la créativité pour les organisations par des transitions et des
changements dans l'économie de marché existant pour répondre aux attentes de
l'avenir, mais cela a fait beaucoup de pensée novatrice pour travailler sur le défi des
organisations problèmes sur différents en raison de son rôle positif dans la disposition
et continuer le travail des organisations efficacement et a un rendement positif sur les
stratégies individuelles et l'organisation et la communauté.
Mots clés: stratégies, la pensée novatrice, les problèmes, les organisations.
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تقديم واإلشكالية :لقد شغل موضوع االبتكار الفالسفة والمفكرين والباحثين في ميادين مختمفة منذ زمن آرسطو
وحتى الوقت الحاضر .وقد تناول موضوع االبتكار في الميادين والمجاالت المختمفة بطرق واستراتيجيات

متنوعة .وربما يكون أكثر ما أشغل الباحثين (أبو ىالل والطحان.)011 ،6116 ،

كما أن العالم اآلن في عصر االنفجار المعرفي والثقافي في جميع مجاالت الحياة ،حيث تتصارع العموم

المعرفية والتقنية ،لذا تولي الشعوب المتقدمة حاليا اىتماما واسعا بعممية التفكير ،واالتجاه نحو تنمية القدرات

الخاصة بيا ،لما لو من أىمية بالغة في عمميات الوصول إلى المنتجات اإلبداعية في المجاالت الحياتية
المختمفة ،والتفكير االبتكاري غاية الدراسات المختمفة.

وتعتبر المنظمات في وقتنا الحالي بحاجة ماسة لإلبداع ألىميتو من جية ولمبررات عدة من جية اخرى؛

فاإلبداع ال يم ّكن المنظمة من االستمرار فحسب ،ولكنو يمكنيا أيضا من المنافسة وتقديم ما ىو جديد ،ومن ثم
النمو واالزدىار .فيو يمثل مفتاح المستقبل ألي منظمة ،وبدونو ال تستطيع المنظمات العبور إلى ىذا المستقبل
ميما كانت كفاءتيا الحالية .فاإلبداع ىو المجال األكثر أىمية في تعزيز عالقة التفاعل بين المنظمة وبيئتيا

(عواشرية.)3 ،6115 ،

ولتحقيق ذلك البد أن يمتمك قادة المنظمات والعاممين بيا الميارات األساسية لمتفكير االبتكاري وتنميتيا

وتفعيل استراتيجياتيا عميا تساىم بشكل أو بآخر في معالجة وحل بعض مشكالت المنظمة .األمر الذي يتطمب
يتكيف مع الظروف
ميز واإلبداع لدى الفرد لكي ّ
أن تكون عممية اإلبداع مؤسسية تعمل عمى توفير فرص الت ّ
والمتغيرات والمستجدات المحيطة بو ،كما يتطمب ذلك من المؤسسات سواء العاممة منيا أو الخاصة أن تكون
متميزة .وىذا يتطمب من كافة
عمى درجة عالية من الكفاءة والفاعمية والتي ال تتحقق إال بجيود إبداعية
ّ
المؤسسات أن تسعى ل متطور والتقدم أن تتبنى سياسة تشجيع اإلبداع وتيتم بالمبدعين من أجل المحاق بركب
الحضارة والتقدم الذي يشيده العالم ىذه األيام .وىكذا فإن درجة نجاح أي مؤسسة يتوقف عمى مدى استجابة

العنصر البشري في اإلدارة وقدرتو عمى زيادة اإلنتاجية (لواء بحري وشامي.)61 ،6100 ،

وبناء عمى ىذا التوجو أصبح التركيز عمى تنمية التفكير واستخدام االستراتيجيات المختمفة خاصة في التفكير
ً
االبتكاري ىدفا أساسيا تعمل المنظمات المختمفة عمى تحقيقو ،وذلك من خالل العمل عمى وضع الخطط

والبرامج والبدائل المتنوعة ،وتوفير اإلمكانات البشرية والمادية (الغامدي .)303 ،6115 ،فتبني المنظمات

لإلبداع أمر ليس بالسيل في ظل الكثير من التحديات أو الصعوبات التي تواجو ذلك ،والتي تعود إلى الفشل في

التفعيل اإليجابي لمعوامل المؤثرة في اإلبداع وعمى مختمف مستوياتو.

وعمى ىذا األساس تتناول ىذه المداخمة (البحث) استراتيجيات التفكير االبتكاري وعالقتيا بمعالجة مشكالت

المنظمات أو المؤسسات .وذلك من خالل اإلجابة عمى التساؤالت التالية6


ما ىو التفكير االبتكاري؟ وما أىمية اإلبداع والحاجة إليو؟



ماىي مراحل عممية التفكير االبتكاري وقدراتو ومياراتو؟



ما ىي استراتيجيات التفكير االبتكاري لدى الفرد في المنظمة؟
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استراتيجيات التفكير االبتكاري وعالقتها بمعالجة مشكالت المنظمات




-1

أ .حبيبة روبيبي

ما المقصود بالمنظمات؟

ما دور استخدام استراتيجيات التفكير االبتكاري في معالجة مشكالت المنظمة؟

ما فوائد استراتيجيات التفكير االبتكاري من خالل معالجتيا لمشكالت المنظمة؟

التفكير االبتكاري:

تتميز في التطورات التكنولوجية ىي التي تكرس أنشطة البحوث
يؤكد الواقع أن الشركات والمؤسسات التي ّ
والتطوير .وتعمل عمى زيادة استثمار ذاتيا فييا .وتييئ ظروف البيئة اإلدارية المناسبة التي تخمق جو االبتكار
واإلبداع واالبتكارات المستمرة تشكل أساس نجاح تمك المؤسسات (لواء بحري ركن وشامي.)6100 ،

 -1-1أهمية اإلبداع والحاجة إليه:

تبرز أىمية الحاجة إلى التفكير اإلبداعي في المنظمة فيما يمي6

* لم يعد ىدف المنظمة في ضوء متغيرات المتسارعة إكساب الفرد المعارف ،بل يتعداىا إلى تنمية قدراتو عمى

التفكير اإلبداعي والتعامل بوعي مع المعمومات المتسارعة.

* ضرورة منح المنظمات موضوع تعميم التفكير اإلبداعي أىمية بالغة ألن الغاية من تعميم وتدريب العاممين

التفكير اإلبتكاري رسم معالم جديدة أمام العاممين ليزدادوا اقتناعا بالمعمومات التي تتوفر ليم ويعمموا عمى
تعزيزىا وتطويرىا ليتحقق مبدأ المؤسسة الذي تريده.

* االنفتاح والعولمة وما تفرضو من تحديات كثيرة ومتنوعة.
* كثرة المشكالت التي نشأت عن التقدم العممي والتي أصبحت تيدد حياة اإلنسان في ىذا العصر.

 -2-1تعريف االبتكار (اإلبداع):
-

عرف ريبر اإلبداع بأنو 6تعبير يستخدمو المختصون وغيرىم لإلشارة إلى العمميات العقمية التي تؤدي

-

وعرفو سيمبسون  Simpsonبأنو 6المبادأة التي يبدييا الفرد في قدراتو عمى التخمص من السياق

-

كما يذكر روجرز  Rogersبأن اإلبداع ىو ظيور إلنتاج جديد نابع من التفاعل بين الفرد وما يكتسبو

إلى حمول أو أفكار أو أشكال فنية أو نظريات أو إنتاجات فريدة أو جديدة.
العادي لمتفكير واتباع نمط جديد من التفكير.

من خبرات.

* يمكن تصنيف أربع أبعاد رئيسية لإلبداع:

-

بعد محوره المناخ الذي يقع فيو اإلبداع.
بعد محوره اإلنسان المبدع بخصائصو الشخصية والمعرفية.

بعد محوره العممية اإلبداعية ومراحميا وارتباطيا بحل المشكالت وأنماط التفكير ومعالجة المعمومات.
و بعد محوره النواتج اإلبداعية والحكم عمييا عمى أساس األصالة والمالئمة.

ويشار إلى ىذه األبعاد بصيغة مختصرة في ما يسمى بـ ( )3pالتي ترمز إلى الشخص Personالعممية

اإلبداعية  Processالناتج اإلبداعي  Productعممية اإلقناع بأصالة الناتج  Persuasionويمكن تصنيفيا
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أ .حبيبة روبيبي

استراتيجيات التفكير االبتكاري وعالقتها بمعالجة مشكالت المنظمات

جميعا في تعريف شامل يمخص المفيوم بطريقة ذات مدلول تربوي واضح وينص ىذا التعريف عمى أن" 6اإلبداع
مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمميات العقمية

لتؤدي إلى نتاجات أصيمة ومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة أو المجتمع أو العالم إذا
كانت النتاجات من مستوى االختراقات اإلبداعية في أحد ميادين الحياة اإلنسانية".

 -3-1مراحل عممية التفكير االبتكاري:

تمر العممية االبتكارية بمجموعة من المراحل المتتالية تؤدي إلى صيغة نيائية تعبر عنيا في صورة نتاج جديد
غير مألوف؛ يفيد المجتمع ،ويتصف باالستم اررية.

حددت دراسات بعض الباحثين أمثال أوسبورن ) (Osborn, 1991وجوردان ) (Gordan, 1995وفريمسان

) (Fresman, 1996ىذه المراحل بأربع مراحل متتالية ىي (فاطمة بنت خمف اهلل عمير الزايدي6)6115 ،
-1

مرحمة اإلعداد :ىي مرحمة اإلعداد المعرفي ،والتفاعمي معيا ،وعي الخمفية المعرفية الشاممة والمتعمقة

في الموضوع الذي يبدع فيو الفرد.

ويتم في ىذه المرحمة جمع المعمومات والبيانات عن المشكمة ،وتحديد المشكمة بدقة ،ودراسة الظروف المحيطة

بيا ،وتسجيل المالحظات.

-2

مرحمة االحتضان :المرحمة التي يتم فييا جمع المعمومات والبيانات عن المشكمة ،وتنظيم ىذه المعمومات

وما بينيا من عالقات ،بالصور التي تجعل من السيل عمى المفكر أن يقترح أفكا ار أو حموال ،أو يضع فروضا

لحل المشكمة.

وتأتي ىذه المرحمة بعد التفكير في المشكمة لفترة من الوقت؛ دون الوصول إلى حل مرض؛ حيث يحدث إعادة

تنظيم لممعمومات لمبحث عن حمول.

-3

مرحمة اإلشراق :تسمى بمحظة اإلليام لحل المشكمة ،وىذه الحالة ال يمكن تحديدىا مسبقا ،وتمعب

الظروف المكانية ،والزمانية ،والبيئة المحيطة دو ار في تحريكيا .ويفسرىا المعايطة والبرواليز ( )6111بأنيا6
"الحا لة التي تحدث فييا الومضة أو الش اررة التي تؤدي إلى فكرة الحل ،والخروج من المأزق ،وىذه الحالة ال
يمكن تحديدىا مسبقا ،فيي تحدث في وقت ما ،في مكان ما ،لدى الفرد دون سابق إنذار"

-4

مرحمة التحقيق :في ىذه المرحمة يتم التأكيد ،والتحقيق ،والتقويم لما وصل إليو الفرد من حمول أو وضع

أفكار لممشكمة؛ بحيث تخضع ىذه األفكار لمدراسة؛ الختيار مدى صحتيا لحل المشكمة ،والتحقق من منطقية

الفكرة أو الحل ،مع األخذ في االعتبار اختالف نوع التقييم باختالف المجال الذي يتم فيو االبتكار.

 -4-1قدرات ومهارات التفكير االبتكاري:

يبين ديفز ) (Daivis, 1996أن ىناك مجموعة ميارات تمعب دو ار ىاما في تنمية التفكير االبتكاري ،حيث
ّ
قدم أكثر من خمسين ميارة ذىنية لمتفكير االبتكاري منيا( 6الطالقة ،والتنبؤ ،والتفاصيل ،والمرونة ،واألصالة،
ّ
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والتحويل ،والتصور ،والتنظيم ،والتحميل ،والتركيب ،والتقويم) وىذه الميارات اليامة ليا دور في تنمية التفكير

االبتكاري.

فالتفكير االبتكاري حسب (جروان )6113 ،نشاط مركب وىادف توجيو رغبة قوية في البحث عن حمول
والتوصل إلى نواتج أصيمة لم تكن معروفة سابقا.

ويمكن توضيح أىم ميارات التفكير اإلبتكاري فيما يمي6

 /1الطالقة  :Fluncyتتمثل في قدرة الفرد عمى توليد أكبر عدد من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو
معين (خالد عبد اهلل الحموري.)266 ،6115 ،
المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثير ّ
فيي حسب (صالح بن عبد العزيز النصار ،دون سنة )66 ،تعني القدرة عمى توليد عدد كبير من البدائل أو

معين ،والسرعة والسيولة في توليدىا
المترادفات أو األفكار أو المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثير ّ
ولمطالقة أنواع عديدة منيا( 6الطالقة المفظية ،الطالقة الفكرية ،طالقة األشكال).

 /2المرونة  :Flexibilityالقدرة عمى توليد مجموعة من األفكار المتنوعة التي ليست من نوع األفكار المتوقعة
عادة وتوجيو أو تحويل مسار التفكير (خالد عبد اهلل الحموري .)266 ،6115 ،وىي عكس الجمود الفكري.
تتخذ المرونة أشكاال عدة كما ذكرىا (صالح بن عبد العزيز النصار ،دون سنة6)36 ،

أ-

المرونة التمقائية :أي إعطاء أفكار متنوعة مرتبطة بموقف محدد وتشير إلى سرعة الفرد عمى إنتاج

أكبر عدد ممكن من أنواع مختمفة من األفكار المرتبطة بالمشكمة وتتمثل المرونة التمقائية في قدرة الفرد عمى

إعطاء استجابات مختمفة ال تنتيي إلى فئة معينة أي اإلبداع في أكثر من إطار.

ب-

المرونة التكيفية :أي التوصل إلى حل لموقف يشكل في ضوء التغذية الراجعة المقدمة من ذلك الموقف

تغير الجيد الذىني .ويتم قياس المرونة بأكثر من طريقة مثل 6الكشف عن عدد التنقالت من
أو قدرة الفرد عمى ّ
فكرة إلى أخرى في السياق الواحد أو حصر أنواع مختمفة من األفكار والدرجة تحسب بعدد تمك األنواع.

 /3األصالة  6Originalityقدرة الفرد عمى استخالص أفكار جديدة أو غير مألوفة (خالد عبد اهلل الحموري،
 .)266 ،6115بمعنى الجدة والتفرد ،وىي أكثر الخصائص ارتباطا باإلبداع والتفكير اإلبداعي ،ولألصالة ثالثة
محكات أساسية ىي (صالح بن عبد العزيز النصار ،دون سنة6)36 ،

أ-

ندرة االستجابة :يمكن تعريف األصالة عمى أنيا إنتاج أفكار ال تردد إحصائيا بين المجموعة التي يكون

الفرد عضوا فييا.

ب-

تباعد االرتباط :تقاس بقدرة الفرد عمى الربط بين كممتين أو جممتين أو الربط بين األشياء أو الربط بين

الموضوعات حيث تعطي شيئا جديدا.

ج -المهارة :تقاس بقدرة الفرد عمى استنباط عناوين لموضوعات متعددة أو وضع عنوان ألبيات شعرية أو شكل
ىندسي يضع بو شكال مبتكرا.
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 /4اإلفاضة  6Elaborationالقدرة عمى إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة أو حل لمشكمة أو لوحة من شأنيا أن
تساعد عمى تطويرىا واغنائيا وتنفيذىا.

 /5الحساسية لممشكالت  6Sensitivity to Problemsيقصد بيا الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو
ضعف في البيئة أو الموقف .ويعني ذلك أن بعض األشخاص أسرع من غيرىم في مالحظة المشكمة
عناصر ٌ
والتحقق من وجودىا في الموقف .وال شك أن اكتشاف المشكمة يمثل الخطوة األولى في إيجاد الحل ليا ،ومن
إضافة معرفة جديدة أو إدخال تحسينات وتعديالت عمى معارف أو منتجات موجودة .ويرتبط بيذا القدرة عمى

المحيرة في محيط الفرد ،أو إثارة تساؤالت حوليا ،من مثل 6لماذا لم
مالحظة األشياء غير العادية أو الشاذة أو
ّ
يقم أحد من إجراء حل ليذا الوضع (صالح بن عبد العزيز النصار ،دون سنة.)06 ،

-2

استراتيجيات اإلبداع لدى الفرد في المنظمة:

ذكر في األدب التربوي العديد من الطرق واالستراتيجيات التي جربت في تنمية اإلبداع وفي شتى فروع العمم

ويمكن الحديث عن كل فئة بصورة منفردة لتتضح الصورة كما يمي6

-1

التآلف بين األشتات :Syectics

وضع جوردن  Gordonطريقة تآلف األشتات عمى أساس أنو من الممكن استخدام أشكال المجاز واالستعارة

والتمثيل لموصول إلى الحمول المبتكرة لممشكالت المختمفة وتقوم ىذه الطريقة عمى ثالث مسممات أساسية6

.0

العممية اإلبداعية قابمة لموصف والتحميل مما يؤدي إلى إمكانية تنشيطيا وزيادة فعاليتيا في األفراد

والجماعة عمى السواء.

.6

أن كل ظواىر اإلبداع في العمم والفن أو غيرىا من الصور الحضارية لمنشاط المبدع متشابية وتقوم

عمى نفس العمميات النفسية واألساسية.

.3

أن الحيل المختمفة لحل المشكالت وأىميا التمثيل المباشر ليا نفس العائد سواء بالنسبة لمنشاط اإلبداعي

الفردي أو الجماعي.

وتقوم ىذه الطريقة عمى عمميتين أساسيتين ىما6

-1

جعل الغريب مألوفا :من خالل تحميل المشكمة عن طريق ثالث عمميات عقمية ىي التحميل والتعميم

والتمثيل.

-2

أ-

ب-

جعل المألوف غريبا :من خالل استخدام الفرد لثالث آليات تتميز بالطابع التماثمي وىي6

التماثل الشخصي :ىو تصور المشاعر الذاتية إذا أحل الفرد نفسو محل المشكمة موضع اىتمامو.

التماثل التناقضي :ىو تعبير مركز لجوىر الشيئ أو أىم خصائصو أو وصف لحالتو في موقفين

متناقضين.

ج -التماثل المباشر :وىو تقديم أفكار تكشف عن التشابو بين المشكمة المطموب حميا ومشكمة أخرى ليا حل
راىن.
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واليدف من ىذه االستراتيجية مساعدة العاممين عمى تطوير فيم جيد لممشكمة ،وصياغة توجيات أخرى ،لم تكن

تتوافر في المشكمة ،قبل إدخال ىذه االستراتيجيات مزيدا من الحث واالستثارة ،وبذل الجيد الذىني؛ حتى يصل

العاممين إلى مرحمة متقدمة ،في حل المشكالت الروتينية التي يواجيونيا في عمميم أو مع زمالئيم (فاطمة بنت
خمف اهلل.)6115 ،

 -6طريقة األسئمة المركزة Focused Questions Method
ىي نوع من األسئمة التي يتم التركيز فييا من قبل القائد وبعض العاممين بالمنظمة حول قضية أخالقية
معينة ويتم فييا النقاش وتبادل الرأي الجماعي ويشد بذلك أفكار األفراد واتجاىاتيم نحوىا.

وتناسب ىذه الطريقة العمل التعاوني لمعاممين من خالل النقاش الجماعي استخدام أفكارىم الخاصة المرتبطة
بالمشكمة وتتطمب ىذه الطريقة القيام ببعض العمميات كالتحميل والتفسير والنقد والموازنة واتخاذ الق اررات وىي

األمور التي تناسب عممية اإلبداع.

-3

الحل اإلبداعي لممشكمة Creative Problem Soling :يقصد بيا" 6مجموعة العمميات التي يقوم بيا

الفرد مستخدما المعمومات والمعارف التي سبق تعمميا والقدرات التي اكتسبيا في التغمب عمى موقف معين بشكل

جديد وغير مألوف لو السيطرة عميو والوصول إلى حل لو".

وقد أسس ىذه الطريقة أوسبورن  Osbornباالعتماد عمى مجموعة من األفكار األساسية أىميا6

.0

الحل اإلبداعي لمشكالت عممية تشمل ثالث عمميات صغرى متداخمة ومتعاقبة ىي6

أ-

مالحظة المشكمة أو اإلحاطة بجوانبيا المختمفة.

ب-

معالجة المشكمة بما يعين عمى تحديدىا وبمورتيا ومحاولة التوصل إلى حمول مالئمة ليا.

ج -تقييم األفكار التي تم التوصل إلييا والتي تمثل الحمول المالئمة لممشكمة المطروحة.
.6
.3

يتميز بصفتين ىما 6التفرد (األصالة) والقيمة (الفائدة).
السموك اإلبداعي ناتج إبداعي ّ
لكي يكون الشخص مبدعا البد من أن تتوافر لديو درجة عالية من القدرة عمى استكشاف المشكالت

المحيطة.
.3

الحل اإلبداعي لممشكمة يتطمب تناوليا في مراحل متعاقبة تشمل عمى6

ب-

تحديد المشكمة.

أ-

جمع الحقائق المتصمة بيا.

ج -التفكير في الحمول المختمفة ليا.

د -اختيار الحل المالئم.

ه -اختبار فعالية ىذا الحل وتقديم مبررات مقبولة كحل نيائي لممشكمة.
-4

طريقة األفكار البديمة Alternative idea Method

ويتم عرض المشكمة المراد حميا ثم اختيار األفكار البديمة المناسبة لحل المشكمة ،ثم يعاد ذلك الحل إلى
المجموعة نفسيا التي توصل إلييا سابقا إلخضاعو مرة أخرى لمتفكير والبحث والتجريب ثم تقسيم المجموعة إلى
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قسمين قسم معارض وقسم مؤيد ويطمب من كل قسم فيم تحديد وربط الموافقة أو المعارضة بمتغيرات أو معايير

حتى يتم في النياية وضع جدول يضم المعايير المتعمقة بالمشكمة مرتبطة بمواقف المعارضة والمؤيدة.
طريقة االكتشاف Discovery Method

-5

تعد إحدى الطرائق التي يكون فييا الفرد محور العممية المينية وىدفيا ،ويشير (لبيب )0533 ،إلى ىذه
الطريقة بوصفيا باألسموب الذي يتيح الفرصة أمام الفرد لمتفكير المستقل والحصول عمى المعرفة بنفسو من

خالل التخطيط ليا وتصميم التجارب الالزمة ليا وجمع البيانات وتحميل النتائج وتفسيرىا وتطبيق ما تعمموه في
مواقف جديدة في ظل وجود قائد موجو ومرشد .وعند عممية اكتشاف البد أن يراعي القائد أربعة شروط ىي6

.0

عرض موقف مشكل أمام العاممين في المنظمة.

.3

توفير ثقافة عممية مناسبة لدى العاممين لكي يكتشفوا.

-6

طريقة األسئمة المتشعبة Divergent Question

حرية االكتشاف.

.6

ممارسة التعمم باالكتشاف.

.3

ويعد من األساليب الفعالة في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي؛ ألن ىذه األسئمة تتطمب أحيانا إجابات متعددة

لمسؤال الواحد وتشجع األفراد عمى التفكير وتييئ المناخ المناسب لتنمية القدرات اإلبداعية.
طريقة األلغاز 6Riddles Method

-7

توصمت بعض الدراسات إلى أن ىذه الطريقة تتيح لألفراد فرصة البحث والتفكير كما تجعل العممية المينية
أكثر متعة واثارة وتؤدي في النياية إلى تنمية قدرات التفكير اإلبداعي.
-8

طريقة األلعاب 6Games Method

ليا دور ميم وكبير في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ،وتزيد من متعة واثارة الفرد.

-9

طريقة العصف الذهني 6Brain Storming Method

تعريف العصف الذهني 6عرفو إليكس أوسبورن ) )Osborn, 1963بأنو" 6عبارة عن مؤتمر ابتكاري ذي
طبيعة خاصة من أجل إنتاج قائمة من األفكار يمكن أن تستخدم كمفاتيح تقود إلى أفكار جماعية متحررة من
القيود ،متفتحة عمى الواقع ال يكفييا الجرح وال يكبميا التصمب أو الجمود أو ىو أسموب منظم لمتفكير وذلك
حينما تستخدم الذىن لعصف المشكمة المطروحة من عدة زوايا لتوليد أكبر عدد من األفكار التي تساعد عمى

حل المشكمة".

وطبق مؤسس الطريقة أوسبون في اجتماعات العمل المعتادة لموظفي شركتو الدعائية لتحفيز القدرات التسويقية

لموظفييا وزيادة مبيعاتيا وذلك عام ( )0524وطور ىذه الطريقة في كتابو الخيال التطبيقي

Applied

 Imaginationالذي نشره عام ( )0513وىي تقوم عمى إنتاج األفكار من جية وتقويميا ومحاكمتيا من جية

أخرى.
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مزايا العصف الذىني6
-

تمثل عممية ميمة لتنمية التفكير اإلبداعي وحل المشكالت لدى األفراد العاممين.

-

تنمي قدرة األفراد عمى حل المشكالت بشكل إبداعي في مجاالت متعددة ومنيا الصناعة الدعاية

-

تستخدم في عممية التعبير لدى العاممين والقادة.

اإلعالم والتجارة وغيرىا وقد تم توظيف ىذه الطريقة في تنمية التفكير اإلبداعي في برامج إعداد المعمم.

في سنة ( )0513أسس أسبورن مؤسسة التعميم اإلبداعي وتولى رئاستيا من بعده سيدني بارينس الذي واصل
مع زمالئو تطوير العصف الذىني استنادا إلى المبادئ التي أرساىا أسبورن.
ويشير أوسبورن إلى ثالث مراحل الستخدام ىذه الطريقة6

-0

تحديد موضوع الدراسة.

-3

إيجاد الحل

-6

إيجاد األفكار.

المرحمة األولى :من الضروري تحديد المشكمة قبل البحث عن األفكار المرتبطة بيا وبقدر ما تكون المشكمة
محددة أو مصوغة بشكل واضح تكون الخطوات التالية مختصرة وشاممة.

المرحمة الثانية :مرحمة استمطار األفكار التي يمكن أن تؤدي إلى حل المشكمة؛ بحيث تكون األفكار متعمقة
بجوىر الموضوع ال بسواه ويكون استمطار األفكار عمى اعتبار الكم ال الكيف.
وقد عمّق (ستين) عمى المرحمة الثانية قائال" 6إن استمطار األفكار بدون اعتبار لقيمتيا ال يعني استبعاد التقييم

بل تأجيمو إلى مرحمة قادمة".

خصائص طريقة العصف الذهني:
ذكر (زوينة بنت سعيد الكباني وأمينة بنت ىاشم البموشي )6114 ،خصائص طريقة العصف الذىني فيما يمي6
-0

الحرية في التفكير.

-3

تحقيق الذات.

-1

االستعداد والتاىب (سرعة البديية).

-6
-3

االعتماد عمى النفس.

المرونة والطالقة.

-2

تقبل أي فكرة تطرح من اآلخرين ميما كانت درجة غرابتيا أو طرافتيا.

-4

تبادل الخبرات.

-3
-5

التعاون بين المجموعة.
اتخاذ القرار.

 -2-2دور استخدام استراتيجيات التفكير االبتكاري داخل المنظمة:
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ذكرت (فاطمة بنت خمف اهلل )6115 ،مجموعة من النقاط التي تمثل دور القائد في استخدام قدرات
واستراتيجيات التفكير االبتكاري والتي منيا6

-0

إعطاء جميع األفراد فرصة لمتحدث بصوت مرتفع عما لدييم من أفكار.

-6

ضرورة االخذ بعين االعتبار أفكار المفكرين الجيدين مع األقل جودة؛ ألنيا تعتبر جزءا من مراحل

التفكير.

-3

تشجيع النقاش الحر والحوار والدفاع عن آراء معينة وحمول معينة.

-1

عدم التسرع في الحكم عمى جواب األفراد.

-3

خمق بيئة غير ميددة وبيئة تعاونية داخل الصف؛ لضمان نجاح التمرين.

-2

تشجيع األفراد األكثر إنطوائية عمى إعطاء جواب ما.

-4

الطمب من االفراد سريعي اإلجابة خمق أفكار جديدة من بنات أفكارىم ،ومقارنتيا مع ما تم إنازه من

-5

إعطاء األفراد أعمال توسع عقوليم.

-3

تقديم التغذية الراجعة لكل فرد بعد االنتياء.

أفكار في التمرين.

-01

تقديم مثال حي إلحدى قدرات التفكير إما عمى الموح ،او عمى كرتون واسع الحجم.

يبين لمعاممين الفائدة المتوخاة من قدرات التفكير مثل 6االستمتاع بيا ،أو التدرب عمى اتخاذ
-00
أن ّ
الق اررات وحل المشكالت.
 -3ماهية المنظمات:

تعريف المنظمة :ليا العديد من التعاريف6

-

المنظمة ىي اتفاق (تعاقد) بين شخصين أو أكثر عمى تحقيق ىدف مشترك.

المنظمة نسق ثابت من االفراد الذين يشتغمون مع بعضيم ،في إطار ىيكل لمسمطة ونظام لتقسيم

العمل ،لتحقيق أىداف مشتركة.
-

عرف إدجار شاين ) ( Edgar H. Scheun, 1970المنظمة بأنيا 6عبارة عن نسق عقالني لنشاط

يقوم بو عدد من االشخاص ،لتحقيق أىداف مشتركة ،وذلك بواسطة نظام لتقسيم العمل وىيكمة لمسمطة.

أشكال المنظمات 6تصنف المنظمات إلى نوعين 6حكومية ،وغير حكومية.

والمنظمات الحكومية تنقسم إلى منظمات حكومية وطنية ،وىي تمك المؤسسات التي تنشئيا الدولة؛ وتقوم عمى

إدارتيا ودعميا من أجل القيام بميمات محددة .والى منظمات حكومية دولية؛ وىي تمك المنظمات التي ترجع
نشأتيا إلى "فكرة المؤتمر الدولي" ،ألنيا في حقيقة األمر ليست إال امتدادا ليذه المؤتمرات ،بعد إعطاء عنصر

الدوام ليا من خالل تطورات حدثت في نطاق أمانات المؤتمرات.

أما المنظمات غير الحكومية فيي مجموعات طوعية ،ال تستيدف الربح ،ينظميا مواطنون عمى أساس محمي أو

قطري أو دولي (عواشرية.)1 ،6115 ،
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 -2-2فوائد استراتيجيات التفكير االبتكاري في معالجة مشكالت المنظمة:
اإلبداع في جوىره تغيير ،والتغيير مطمب حيوي لمكثير من المنظمات ،وفي ظل بيئة متسارعة االحداث

وكثيرة التغيير تبرز حاجة المنظمة لإلبداع لتستطيع أن تقدم ما ىو جديد ولتتمكن من االستمرار والبقاء في ظل

ىذه البيئات الديناميكي .كما تظير الحاجة لإلبداع عندما يدرك متخذو القرار في المنظمة أن ىناك تفاوتا بين
أداء المنظمة الفعمي واألداء المرغوب فيو ،مما يحثيا عمى تبني طرق وأساليب واستراتيجيات جديدة لمعالجة

ومواجية ىذه التحديات (عواشرية.)00 ،6115 ،

إن الستراتيجيات التفكير االبتكاري فوائد عديدة في معالجة العديد من المشكالت التي قد تصادف المنظمة منيا6

-0

توفير الفرص المناسبة لتعميم التفكير المنظم وتنظيم نتائجو.

-3

تنمية القدرة عمى مواجية المواقف.

-1

تنمية قدرة القادة والعاممين في المنظمة عمى حل المشكالت.

-6
-3
-2

تنمية ميارات الطالقة والمرونة واألصالة.

تكوين الشخصية المينية بسماتيا ومالمحيا.

تعمم ميارات تثقيف الذات وأن يتعمم القادة والعاممين بالمنظمة كيفية االعتماد عمى النفس وتحقيق الذات

ومن ثم يشعرون بوجودىم فيتحقق بذلك خدمة المنظمة والمجتمع.

-3

تزويد العاممين والقادة بميارات تفكير عالية يستطيعوا من خالليا التعامل مع المستقبل الميني بظروفو

-4

إن التفكير الجيد يساىم في إيجاد عامل صالح في المنظمة ونشط وفعال؛ إذ أن التفكير الجيد يساعد

ومشكالت المنظمة.

عمى التفريق بين الصواب والخطأ وبين النافع والضار وبالتالي األخذ بالنافع وتبني القيم اإليجابية من صدق

وعدل وأمانة واحترام وتجنب القيم السمبية التي تسيئ إلى المنظمة.
-5

إن التفكير ا البتكاري يساعد القادة والموظفين عمى فيم وممارسة الديمقراطية ألن الديمقراطية ليست

شعا ار وانما قيمة وعمل وتحتاج إلى ميارات تفكير عالية حتى يستطيع األفراد في المنظمة أن يمارسوا حريتيم
في التعبير عن ذواتيم وأفكارىم بشكل إيجابي وأن يتعامل مع حريات الىخرين وأفكارىم بشكل سمبي.

 -01إن التفكير االبتكاري يؤدي إلى إنتاج معرفة جديدة وليس مجرد القدرة عمى حفظ واختزان المعرفة
السابقة.

 -00يؤدي تعميم التفكير االبتكاري في المنظمة إلى التعامل بنجاح مع متغيرات العصر والزحم اليائل في
المعموماتية الذي نعيشو اليوم.

 -06يتيح التفكير االبتكاري لمقادة والعاممين رؤية األشياء بشكل أوضح وأوسع وتطوير النظرة اإلبداعية في
حل المشكمة التي تعاني منيا المنظمة.

 -03التغير إلى أنماط مغايرة في معالجة الموضوعات والقضايا المرتبطة بحياة العامل في المنظمة.
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وتظير أىمية اإلبداع لممنظمات من خالل التحوالت والتغيرات نحو االقتصاد الحر القائم عمى الوفاء بتوقعات

المستقبل ،كما أن قمة الموارد وكثرة االحتياجات وتنوع حاجات األفراد تفرض استخدام أسموب إبداعي لموفاء بيذه

االحتياجات .ولإلبداع دور في توفير حمول لمنزاعات والتي بدأت باالنتشار ،باإلضافة إلى ان اإلبداع يم ّكن من
حسن استخدام الموارد البشرية والمادية والمعنوية .ويمكن القول بأن أىمية اإلبداع ستزداد في ظل التحوالت

العالمية الجديدة المتمثمة في العولمة وثورة المعمومات ،فإذا ما أرادت أي منظمة التميز أو حتى االستمرار في
أدائيا في ظل التغيرات العالمية عمييا أن تتبنى اإلبداع ضمن استراتيجياتيا وسياساتيا التنظيمية(عواشرية،

.)3 ،6115

خالصة

لقد زاد االىتمام بدراسة ميارات واستراتيجيات التفكير االبتكاري بشكل ممحوظ في السنوات االخيرة من القرن
العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ،فالتقدم العممي والتقني المعاصر ،واالنفجار المعرفي اليائل والمتسارع
المعموماتي الكبير ،والتزايد السريع الستخدامات تطبيقات المعرفة اإلنسانية – والذي يعد من نتاج االبتكارات

البشرية-أكبر دليل عمى الدور الذي يمعبو التفكير واالبتكار في رقي المجتمعات االنسانية ،وأصبح اىتمام
المجتمعات الحديثة منصبا عمى ضرورة إعداد العقول المفكرة التي تتالءم مع طبيعة العصر ،إيمانا من ىذه

البناءة التي تنتج من عقول مبدعة،
المجتمعات بأن الثروة الحقيقية ألي أمة تكمن في الثرة الفكرية الخالقة و ّ
لتخمص المجتمع واألفراد من أسر وقيد النمطية في سبيل المساعدة عمى تطوير أساسيات التقدم في شتى مناحي
الحياة .وليذا يزداد االىتمام بالتفكير االبتكاري في المنظمات والمؤسسات المختمفة ،العتقادىا الجازم أن الثرة

العقمية واالستثمار فييا ىو الدليل والمفتاح األول إلى النجاح وزيادة انتاجية ىذه المنظمة وما ورائيا من أىداف

مسطرة تخدم بيا نفسيا والمجتمع ولما ال العالم.

اقتراحات:

من خالل ىذا العرض البسيط لمتغيرات البحث يمكن اقتراح بعض النقاط التي قد تفيد في حسن استغالل
العنصر البشري واستثمار قدراتو العقمية في المنظمة وىي كما يمي6

-

والرقي.

إدراج دورات تدريبية لمعاممين في المنظمات ،من أجل تنمية التفكير االبتكاري بما يفيدىا نحو التقدم

-

االستفادة من العقول المبدعة في المجال الميني ،واالىتمام بيا إلى أقصى درجة؛ مما ينعكس إيجابا

-

تنمية ميارات متعددة إضافة إلى النجاح الميني والتسويقي في المجتمع ،وتحقيق االىداف المينية التي

-

تعميم القائد والعاممين التفكير االبتكاري ألنو يساعدىم عمى تقوية دافعيتيم ،وتوىيج عواطفيم نحو التفكير

عمى مستوى العمل واإلنتاجية داخل المنظمة وخارجيا.
يتحمل القادة والمسؤولين مسئوليتيا.

اليادف والتعمم العميق القائم عمى التفكير المستمر لحل مشكالت المنظمة.
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-

وضع خطط مينية مناسبة واستخداميا بطرق مناسبة كل العاممين عمى اختالف جنسيم ومستوياتيم،

-

إجراء الدراسات عن أىمية التفكير االبتكاري في جميع المنظمات في ضوء التقنيات الحديثة.

-

االىتمام وتدعيم العاممين ذوي التفكير االبتكاري واالستفادة قدر الغمكن من طاقاتيم وعدم إىدارىا.

ومستوى قدراتيم االبتكارية باعتبارىا أىم مقومات نجاح المنظمة وحل مشكالتيا.

المراجع:
-0

حنان بنت سالم آل عامر ( 6)6115نظرية الحل اإلبداعي لممشكالت تريز  ،TRISديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع،

الطبعة االولى ،عمان.
-6

خالد عبد اهلل الحموري ( 6)6115أثر برنامج إثرائي في التربية البيئية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري والتحصيل

لدى الطمبة الموهوبين في منطقة القصيم  ،مجمة الجامعة الغسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،المجمد السابع عشر ،العدد

االول ،ص ،233-200جامعة القصيم ،المممكة العربية السعودية.
-3

زوينة بنت سعيد الكمباني وأمينة بنت ىاشم البموشي ( 6)6114حقيبة استراتيجيات العصف الذهني ،المديرية العامة

-3

صالح بن عبد العزيز النصار (دون سنة) 6تعميم التفكير اإلبداعي وتنميته (دورة تدريبية لممعممين) ،كمية التربية ،جامعة

-1

عبد ربو ىاشم عبد ربو السميري ( 6)6112أثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس التعبير في تنمية التفكير

لتنمية الموارد البشرية ،و ازرة التربية والتعميم ،سمطنة عمان.
الممك سعود.

اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بمدينة غزة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

-2

عواشرية السعيد ( 6)6115العوامل المؤثرة في الغبداع في المنظمات الحكومية وآليات تفعيل أثرها اإليجابي ،المؤتمر

متميز في القطاع الحكومي ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.
الدولي لمتنمية اإلدارية نحو أداء ّ
فاطمة بنت خمف اهلل عمير الزايدي ( 6)6115أثر التعمم النشط في تنمية التفكير االبتكاري زالتحصيل الدراسي بمادة
-3

العموم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،المممكة

العربية السعودية.
-4

فريد بن عمي الغامدي ( 6)6115مدى ممارسة معمم التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية لمهارات تنمية التفكير

-5

لواء بحري ركن وشامي بن محمد الظاىري ( 6)6100استراتيجيات التفكير اإلبداعي ،كمية التدريب ،قسم البرامج

-01

ماىر محمد أبو ىالل وخالد نجيب الطحان ( 6)6116العالقة بين التفكير االبتكاري والذكاء والتحصيل لدى عينة من

االبتكاري ،مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية ،المجمد األول ،العدد األول.
الخاصة ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.

المتفوقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مجمة مركز البحوث التربوية ،جامعة قطر ،العدد الثاني والعشرون.
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الرعاية النفسية لذوي اإلعاقة العقمية

الرعاية النفسية لذوي اإلعاقة العقمية

فاطمة شادي– جامعة محمد بوضياف – المسيمة – الجزائر
 ال شؾ أف اإلعاقة وكؿ ما يتعمؽ بسيكولوجية المعاقيف وذوى االحتياجات الخاصة ىي إحدى:ممخص
المشكالت اليامة التي يزداد االىتماـ بيا في الوقت الحالي مف جانب المسؤوليف والدراسات الجادة مف جانب
 حيث ىذا االىتماـ يساعد عمى تحقيؽ المبادئ العامة بتساوي الفرص وحقوؽ اإلنساف.الباحثيف والمتخصصيف
 مما ساعد ذوي االحتياجات الخاصة عمى اكتساب ميارات،والمشاركة في حياة المجتمع والعدالة االجتماعية
، وذلؾ نتيجة عوامؿ ومتغيرات عديدة تشمؿ الكثير مف جوانب الحياة.كانت تعد فيما مضى غير قابمة لمتحقيؽ

مما أدى إلى إثارة الوعي واإلدراؾ العاـ لمدى أىمية الفئات وضرورة توفير كافة الحقوؽ األساسية ليـ بيدؼ
تقديـ أفضؿ الخدمات وأكثرىا مالئمة لحالتيـ مف الناحية الصحية النفسية والتربوية وتأىيميـ اجتماعيا ليقوموا

.بدورىـ االيجابي في العمؿ واإلنتاج

وفي ضوء ما سبؽ تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الرعاية النفسية لذوي االحتياجات الخاصة مف حيث

. وأفضؿ السبؿ لرعاية األشخاص المعوقيف عقميا، وطرؽ الوقاية منيا،طبيعتيا ومسبباتيا
Résumé: Il ne fait aucun doute que le handicap et tout ce qui touche à la psychologie
des personnes handicapées et les personnes ayant des besoins spéciaux est l'un des
problèmes importants que l'intérêt pour eux augmente au moment de la part des
fonctionnaires et des études sérieuses de la part des chercheurs et des spécialistes.
Lorsque cet intérêt contribue à la réalisation des principes généraux de l'égalité des
chances, les droits de l'homme et la participation à la vie communautaire et la justice
sociale, que les gens ayant des besoins spéciaux a aidé à acquérir des compétences
dans le passé était considéré comme inaccessible. En raison de facteurs et variables
sont nombreux, y compris de nombreux aspects de la vie, ce qui entraîne une prise de
conscience publique de relance et de la compréhension de l'importance des catégories
et de la nécessité de fournir à tous les droits fondamentaux à eux afin de fournir les
meilleurs services pratiques et la plupart de leur situation en matière de santé de
réadaptation psychologique, éducatif et social à faire leur part positive dans l'emploi
et la production.
À la lumière de ce qui précède, cette étude vise à identifier la prise en charge
psychologique pour les personnes ayant des besoins particuliers en termes de sa
nature et de ses causes, et les moyens de la prévenir, et la meilleure façon de prendre
soin de personnes handicapées ment.
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مقدمة
يمثؿ المعاقوف قطاعا ميماً مف ثروة البالد البشرية ،وطاقة إنتاجية معطمة ما لـ يحسف استغالليا واستثمارىا

لممساىمة في نيضة وبناء المجتمع ،لذا يجب عمى المجتمع أف يكثؼ الجيود واإلمكانيات لرعايتيـ وتنميتيـ،
ألنيـ طاقة إذا ما أحسف استثمارىا فسوؼ تعود بالنفع عمى المجتمع.

وتعتبر مشكمة اإلعاقة العقمية أو التخمؼ العقمي مف المشكالت التي تيتـ بيا الفئات المينية المختمفة لذا حاوؿ

المختصوف في مياديف عمـ النفس واالجتماع والتربية و الصحة النفسية التعرؼ عمى ىذه الظاىرة مف حيث

طبيعتيا ومسبباتيا ،وطرؽ الوقاية منيا ،و أفضؿ السبؿ لرعاية األشخاص المعوقيف عقميا و لـ يتوقؼ األمر
عند ذلؾ ،فقد استدعى التوسع في الخدمات المقدمة لممعوقيف عقميا و تنوع تمؾ الخدمات قياـ المجتمعات

المختمفة بوضع الضوابط والمعايير التي تحدد أىمية الفرد لالستفادة مف تمؾ الخدمات ،وتحديد الشروط الواجب
توافرىا في الخدمات الالزمة.

وبناء عميو فقد جعؿ ىذا التطور قضية اإلعاقة موضوعا اجتماعيا اىتـ بو المشرعوف مف باب اىتماميـ بوضع
األنظمة والقوانيف المختمفة المتعمقة بالمعوقيف عقميا وتنظيـ الخدمات المقدمة ليـ كما اىتـ بيا أولياء األمور

الذيف ييميـ أف يتمقى أطفاليـ المعوقوف الخدمات المناسبة.
مفيوم التربية الخاصة:

يعتبر مصطمح " التربية الخاصة " مف أكثر المصطمحات المتداولة في ىذا القرف ،واألكثر أىمية لما يقدمو مف
فكثير مف الباحثيف والعامميف في مجاؿ التربية الخاصة يقتصروف استخداـ ىذا المصطمح عمى
خدمة لفئة معينةً ،ا

فئة المعاقيف فقط ،وبعضيـ عمى فئة المسنيف فقط ،وىذا مناؼ لمصواب إال إف ىذا المصطمح صالح لكؿ الفئات

المحتاجة لنوع خاص مف الرعاية ،سواء كانت جسمية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية ،فاإلعاقة بكؿ صورىا

واحدة مف القضايا االجتماعية التي لـ تقتصر آثارىا عمى األسرة فحسب بؿ إنيا أرقت قطاعا كبي ار مف المجتمع،
ولذا أصبحت معالجة ىذه المشكمة محط وعناية واىتماـ الكثير .

وعمى ىذا فالتربية الخاصة ىي نمط مف الخدمات والبرامج التربوية تتضمف تعديالت خاصة سواء في المناىج
أو الوسائؿ أو طرؽ التعميـ استجابة لمحاجات الخاصة لمجموع الطالب الذيف ال يستطيعوف مسايرة متطمبات
برامج التربية العادية.

فيي تعالج التباعد بيف نمو الطفؿ المتخمؼ وبيف نمو الطفؿ العادي  ،فكمما زادت درجة التباعد كمما زادت

الحاجة إلى أشكاؿ مختمفة مف التربية الخاصة كذلؾ تعالج درجة التباعد في النمو داخؿ الفرد نفسو ،كما تعالج
أثر العجز أو اإلصابة عمى التحصيؿ في المجاالت األخرى (. )0
أىداف التربية الخاصة:

ال تختمؼ أىداؼ تربية ىؤالء األطفاؿ عف أىداؼ تربية األسوياء إذ ىي إعداد المواطف الصالح ويمكف
تحقيؽ ذلؾ بالوسائؿ اآلتية :

 -0العمؿ عمى إزاحة المعوقات المختمفة السابقة التي تحوؿ دوف توافؽ الطفؿ مع نفسو ومع اآلخريف

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

84

العدد ( )00أفريل 6106

فاطمة شادي

الرعاية النفسية لذوي اإلعاقة العقمية

 -6مساعدة الطفؿ عمى تحصيؿ قسط مف المواد التعميمية يمكف توظيفيا في حياتو العادية.
 -3المساىمة في إعداده مينيا وعمميا.

رعاية المتخمفين عقميا :

مف األمور المالحظة أف الرعاية أصبحت تختمؼ في وقتنا الحالي في مفيوميا وبرامجيا عما كانت عميو منذ
ما يقرب مف خمسيف عاما مضت وقد شيد عصرنا الحالي تطو ار ىاما وتقدما ممحوظا في ىذا المجاؿ ,وخاصة
في شكؿ ومضموف الخدمات الطبية والنفسية والتربوية واالجتماعية واالقتصادية التي تشكؿ معا جوانب متعددة
ومتنوعة في أي برنامج ييدؼ إلى خدمة المتخمفيف ذىنيا بشكؿ أو أخر وبصفة عامة فقد أصبح مفيوـ الرعاية

اليوـ يشير إلى مجموعة الخدمات الطبية وغير الطبية التي ترتبط معا بشكؿ قوى ومتماسؾ ,مما يتيح فرصا
جيدة لتقديـ برنامج متكامؿ لممعاقيف ذىنيا عمى اختالؼ فئاتيـ.

مفيوم الرعاية وخصائصيا:

يمكف النظر إلى رعاية المعاقيف عمى أنيا مجموعة مف الخدمات المتنوعة أو البرامج الخاصة المتكاممة

والتي تشمؿ ضمف جوانبيا (التربية الخاصة) التي تقدـ لفئات األطفاؿ غير العادييف ,والتي تتطمب ميارة واعدادا
خاصا بينما يشير مفيوـ (األطفاؿ غير العادييف) إلى األطفاؿ الذيف يختمفوف بشكؿ أو أخر عف المستويات التي

تحددىا المعايير المتفؽ عمييا ,سواء مف ناحية السمات الجسمية أو العقمية أو االنفعالية أو النفسية أو
االجتماعية .ويحتاج ىؤالء عادة إلى خدمات رعاية خاصة مف اجؿ مساعدتيـ عمى النمو بشكؿ مقبوؿ إلى

أقصى ما تسمح بو قدراتيـ ميما كانت محدودة في طبيعتيا .ويعتمد ما يقدـ لممعاؽ عمى حاجتو الشخصية أوال

وعمى مدى إمكانية مقابمة تمؾ الحاجات بشكؿ مرضى.

ويرى بعض العمماء باف الرعاية األساسية لمطفؿ المتخمؼ ذىنيا ومتابعة حالتو بانتظاـ تبدأ منذ الوالدة،

مما يجعميا مف اختصاص الطبيب وكمما نمى الطفؿ وتقدـ في عمره الزمني قؿ حجـ الخدمات الطبية وازدادت

أىمية وحجـ الخدمات التعميمية واالجتماعية والتدريب الميني وغيرىا.

وغالبا ما ينتيي التقييـ الطبي بمجرد اكتشاؼ اإلعاقة وتشخيصيا ليبدأ بعد ذلؾ دور كؿ مف التعميـ والتدريب

والتأىيؿ واإلرشاد والتوجيو النفسي .الف التشخيص السميـ لمحالة يؤدى إلى التعرؼ عمى طرؽ الرعاية والوقاية

والعالج وتحديد أساليبيا.

تعريف اإلعاقة:

 -ىي حالة يعاني فييا الفرد مف العجز أو الصعوبة في أداء نوع أو أكثر مف األعماؿ أو األنشطة

الجسمية أو الفكرية بالنسبة إلى األفراد العاديف الذيف يتساوى معيـ في العمر والجنس أوالدور االجتماعي وتعتبر
أعماؿ أساسية مف متطمبات الحياة اليومية مثؿ الحركة والنشاط الرياضي وتكويف عالقات اجتماعية وأداء

األنشطة االقتصادية واألعماؿ الفكرية وبيذا تؤدي حالة العجز ىذه عف عدـ القياـ بالدور الذي يفرضو عميو
سنو وجنسو واالعتبارات االجتماعية والحضارة في مجتمعو

)2(.
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فاإلعاقة ىي نوع مف القصور الوالدي أو المكتسب في أعضاء الجسـ أو الحس فيقمؿ أو يعوؽ نيائيا االستفادة

مف ذلؾ العضو أو يمنعو نيائيا مف القياـ بوظيفتو األساسية .والعاجز ىو الذي يرتبط عجزه بعدـ القدرة عمى
مزاولة عمؿ يوفر لو الكسب المناسب .
مفيوم اإلعاقة العقمية:

يخمط البعض بيف مفيوـ التخمؼ العقمي والمرض العقمي أو الجنوف ويعتبرونيـ شيئا واحدا ،فينظروف إلى
متخمؼ العقؿ عمى انو مريض عقمي والواقع غير ذلؾ ،واف ىناؾ حاالت يجتمع فييا التخمؼ العقمي مع المرض

العقمي في شخص واحد.

والواقع أف التخمؼ العقمي حالة وليس مرضا ،والمرض العقمي أو الجنوف عبارة عف خمؿ في التوازف العقمي .أما

التخمؼ العقمي فيو نقص في درجة الذكاء نتيجة لتوقؼ نمو الذكاء بحيث يجعؿ الفرؽ بيف ناقص الذكاء

(المتخمؼ عقميا) وبيف الشخص العادي فرقا في الدرجة وليس فرقا في النوع

()3

إف التخمؼ العقمي يشير إلى مستوى األداء الوظيفي العقمي الذي يقؿ عف متوسط الذكاء عند العادييف بانحراؼ

معياري واحد بحيث يكوف مصحوبا بنقص في السموؾ التكيفي لدى الفرد  ،ويظير ذلؾ في مراحؿ العمر النمائية

منذ الميالد و حتى سف  06سنة

()4

تصنيف التخمف العقمي:

اعتم دت الجمعية األمريكية لمتخمؼ العقمي نسبة الذكاء فيي ترى انو يمكف تقسيـ المتخمفيف عقميا إلى أربعة
فئات اعتمادا عمى نتائج اختبارات الذكاء مثؿ  :اختبار ستانفورد -بينيو أو اختبار وكسمر وقد حدد ذلؾ

جروسماف  0983و ىذه التقسيمات ىي :

 -0فئة التخمؼ العقمي البسيط  : Mild mental Retardationوحسب ىذا المعيار تكوف ىذه الفئة
لألفراد الذيف يحصموف عمى نسبة ذكاء تتراوح ما بيف  71-55عمى اختبارات الذكاء .

 -6فئة التخمؼ العقمي المتوسط  : Modrate mental Retardationوىـ األفراد الذيف يحصموف عمى
نسبة ذكاء تتراوح ما بيف  55-41عمى اختبارات الذكاء .

 -3التخمؼ العقمي الشديد  : Severe mental Retardationوىـ األفراد الذيف يحصموف عمى نسبة
ذكاء تتراوح ما بيف  41-65عمى اختبارات الذكاء .

 -4فئة التخمؼ العقمي الحاد  : Profond mental Retardationوىـ األفراد الذيف يحصموف عمى
نسبة ذكاء متدنية جدا تقؿ عف  65عمى اختبارات الذكاء.

()5
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التصنيف السموكي:
يعتبر التصنيؼ السموكي أفضؿ مف التصنيؼ الطبي ألنو يصنؼ المتخمفيف عقميا إلى فئات بحسب خصائصيـ

السموكية الحاضرة ,التي تظير مف نسب ذكائيـ وسموكيـ التكيفي  ,ولكف ال يكفى تصنيؼ التخمؼ العقمي إلى
فئات عمى أساس نسبة الذكاء الف نسبة الذكاء كما اشرنا ليست سموكا كامال .وليست مسئولة وحدىا عمى توافؽ

الشخص في مدرستو ومع أسرتو .لذا اعتبرىا سارسون غير كافية لتحقيؽ التمييز فئات التخمؼ العقمي ,ودعا
إلى إضافة محكات أخرى لزيادة دقة ىذا التصنيؼ مف أىميا مستوى األساليب التوافقية لمحياة االجتماعية ,
والتي تقيسيا مقاييس النضوج االجتماعي.

()6

التقسيم حسب الدرجة ( مرتبة االعاقة العقمية ) :
يختمؼ األطفاؿ الذيف يعانوف نقصا في الذكاء فيما بينيـ في درجة ذلؾ النقص واألساس الذي يقوـ

عميو ىذا التقسيـ يعتمد عمى فروؽ في الكـ أكثر مف فروؽ في الكيؼ .وبعبارة أخرى نجد أصحاب ىذا التقسيـ
ييتموف بالفروؽ التي تعتمد عمى درجة الذكاء أكثر مف الفروؽ التي تميز كؿ فئة مف فئات النقص العقمي .ولقد

شاع تقسيـ ىذه الفئات عمى النحو التالي:

 -0المعتوه  , Idiotوىو أحط درجات الضعؼ العقمي – وقد اتفؽ عمى أف نسبة ذكاء أفراد ىذه الفئة تقع بيف
( صفر –  61أو .) 65

 -6األبمو  Imecileوىو يمثؿ الدرجة أو المرتبة التالية في الضعؼ العقمي ونسبة ذكاء األفراد الذيف ينتموف
إلى ىذه الفئة تقع بيف ( 61أو 41 -65أو.) 51

 -3المأفون أو المورون  , Moronوىو أعمى درجة في الضعػػؼ العقمػػي ونسػػبة ذكائو تقع بيف (.) 71 -51

()7

وتصنؼ اإلعاقة العقمية عامة إلى:
 -تصنيؼ عمى أساس نسبة الذكاء.
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 -التصنيؼ االكمينيكى.

()8

العوامل المسئولة عن التخمف العقمي
إف معظـ أسباب اإلعاقة العقمية غير معروفة حتى اآلف إذ تشير المراجع في ىذا المجاؿ إلى اكتشاؼ % 65
مف أسباب اإلعاقة العقمية وأف  % 75مف ىذه األسباب ىي غير معروفة حتى اآلف ولإلعاقة العقمية أسباب
كثيرة يصعب الفصؿ بينيا  ،ويمكف تصنيفيا إلى اآلتي:
أوال  :من حيث العوامل الوراثية:

قد تنتقؿ اإلعاقة العقمية عف طريؽ الجينات بنفس الطريقة التي تنتقؿ بيا الخصائص الجسمية والنفسية كالطوؿ
والقصر والنحافة والسمنة ولوف الجمد.

قد تحدث اإلعاقة العقمية لمطفؿ بسبب انتقاؿ خصائص وراثية شاذة مف اآلباء تؤدي إلى اضطراب في التمثيؿ
الغذائي في خاليا الجسـ تؤدي بدورىا إلى تمؼ في أنسجة الجياز العصبي والمخ  ،وقد يكوف ىذا الشذوذ في
الكروموسومات أو في الجينات التي تحمميا الكروموسومات  ،وبذلؾ فإف أي خطأ في الكروموسومات أو في

سالمة عمميا يؤدي إلى اضطرابات بيوكيميائية
العصبي.

)  ) Biochemicalيسبب تمفًا في خاليا المخ أو الجياز

ثانيا  :من حيث العوامل البيئية:

يتعرض الطفؿ لكثير مف العوامؿ التي تؤثر عمى جيازه العصبي كما تؤثر عمى أنسجة مخو والتي تؤدي في

النياية إلى اإلعاقة العقمية.

وتنقسـ األسباب البيئية إلى ثالثة أقساـ:

أسباب قبؿ الوالدة ) ( Prenatal
أسباب أثناء الوالدة ) ( Natal

أسباب بعد الوالدة ) ( Post natal

أسباب قبل الوالدة ) ( Prenatal

 -تعرض الجنيف أو األـ الحامؿ لإلشعاعات.

 استخداـ األدوية والعقاقير الطبية أثناء فترة الحمؿ . إدماف المخدرات والكحوليات والتدخيف . -سوء تغذية األـ الحامؿ .

 -صغر سف األـ وكبر سف األـ.

أسباب أثناء الوالدة ) )Natal
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 إطالة فترة الوالدة أو ضعؼ صحة األـ أو كبر حجـ الجنيف أو تضخـ رأس الجنيف أو نتيجة وضعالجنيف في الرحـ بطريقة غير طبيعة.

 -الوضع غير الطبيعي لممشيمة

 استخداـ جفت الوالدة ) ( Delivery forcepsمبكر يؤدي إلى ما يسمى بالوالدة الجافة .
 انفجار الجيب األمامي ًاأسباب بعد الوالدة ) ( Post natal
 التياب أغشية المخ السحائية . التياب أنسجة المخ . -شمؿ المخ.

 إصابة المخ بالحوادث مثؿ السقوط مف مرتفعات أو االصطداـ بجسـ صمب . انخفاض في أداء الغدة الدرقية. نقص أو سوء التغذية. أسباب اجتماعية. -أسباب مرضية

()9

كيفية التعرف عمى حاالت التخمف العقمي
بعد تعرضنا سالفا إلى األسباب التي تؤدى إلى التخمؼ العقمي تأتى مرحمة ىامة وىى كيؼ نتعرؼ عمى
الشخص المعاؽ عقميا ؛ فالواقع أف التعرؼ عمى حاالت التخمؼ العقمي تختمؼ مف حالة إلى حالة كما اشرنا

سابقا باف التخمؼ العقمي أنواع فيسيؿ التعرؼ عمى حاالت التخمؼ العقمي الشديد وكذلؾ اكتشافيا مبك ار كما أف

مف الصعب اكتشاؼ حاالت التخمؼ البسيط.

()01

ولكف ىناؾ خصائص جسمية وعقمية واجتماعية وانفعالية مختمفة يمكف مف خالليا التعرؼ عمى حاالت الضعؼ

العقمي ,وفيما يمي نتعرض ليذه الخصائص:

الخصائص الجسمية:

الطفؿ المتخمؼ عقميا بطئ النمو يتغير بسرعة ،اإلصابة باألمراض ,فيو ضعيؼ الجسـ والوزف وذو مظاىر
شكمية عامة مميزة مثؿ صغر حجـ الجمجمة وتشوه الفـ واألسناف والمساف واألذناف والعيناف.

فالمعوقيف عقميا اصغر في حجميـ و أطواليـ مف اقرأنيـ العادييف .وفي معظـ حاالت اإلعاقة المتوسطة

و الشديدة ،يبدو ذلؾ واضحا عمى مظيرىـ الخارجي وتصاحب درجات اإلعاقة الشديدة في غالب األحياف

تشوىات جسمية خاصة في الرأس والوجو وفي أحياف كثيرة في األطراؼ العميا والسفمى.

وفيما يتعمؽ بالجوانب الحركية فيي األخرى تعاني بطئا في النمو تبعا لدرجة اإلعاقة ونجد أف غالبية المعوقيف

عقميا يتأخروف في إتقاف ميارة المشي ويواجيوف صعوبة في االتزاف الحركي والتحكـ في الجياز العضمي خاصة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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فيما يتعمؽ بالميارات التي تتطمب استخداـ العضالت الصغيرة كعضالت اليد واألصابع والتي يشار إلييا عادة
بالميارات الحركية الدقيقة.

()00

الخصائص العقمية :ينمو عقؿ الطفؿ المتخمؼ عقميا بشكؿ بطئ ويقؿ ذكاؤه عند األفراد العادييف  ,ويتميز

بعدـ القدرة عمى التركيز واالنتباه وقصور فيمو لمرموز المعنوية .حيث انو قادر عمى االستجابة لممثيرات الحسية
والممموسة ولذا يمكف تدريب ضعاؼ العقوؿ عمى األعماؿ اليدوية فقط.

الخصائص االجتماعية واالنفعالية:

يجد ضعيؼ العقؿ صعوبة كبيرة في تكيفو لممواقؼ االجتماعية ،فيو مضطرب في تفاعمو االجتماعي ويرجع

ذلؾ إلى نقص اىتماماتو بالعالـ مف حولو وانسجامو معو.

()06

يعانوف غالبا مف ضعؼ في التكيؼ االجتماعي ،نقص في الميوؿ واالىتمامات ،عدـ تحمؿ المسئولية االنعزالية،

العدوانية مع تدنى مفيوـ الذات.
تشخيص اإلعاقة العقمية:

أف اليدؼ األساسي مف عممية تشخيص اإلعاقة العقمية ىو تقديـ الرعاية المتكاممة والشاممة وفي الوقت المناسب

.لذا يجب أف يتـ التشخيص مف خالؿ األبعاد التالية:

البعد الطبي  :التاريخ الوراثي  ،المظير الجسمي والحركي  ،العوامؿ المسببة  ،الفحوصات المخبرية
البعد السيكومتري :مقاييس القدرة العقمية مثؿ مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء ومقياس وكسمر لمذكاء.
البعد االجتماعي  :مقاييس السموؾ التكيفي مثؿ مقياس الجمعية األمريكية AAMR , ABS

البعد التربوي :مقياس التحصيؿ التربوي مثؿ مقاييس الميارات المغوية  ،العددية  ،القراءة  ،الكتابة ...،الخ.

وتتكوف عممية تشخيص وتحديد اإلعاقة العقمية ،حسب الجمعية األمريكية لإلعاقة العقمية AAMR،مف ثالث

خطوات ،كما تشتمؿ عمى وصؼ ألنظمة الدعـ التي يحتاجيا الشخص مف أجؿ التغمب عمى مشكالت التأقمـ.

الخطوة األولى :ىي أف يقوـ شخص مؤىؿ بعمؿ اختبار أو أكثر مف اختبارات الذكاء القياسية ،وكذلؾ يتـ
اختبار ميارات التأقمـ باستخداـ أحد االختبارات القياسية.

الخطوة الثانية :تشمؿ القياـ بوصؼ مواطف القوة والضعؼ في الشخص مف ناحية األمور األربعة التالية:
-

ميارات الذكاء ،وميارات التأقمـ.

 -االعتبارات النفسية والعاطفية.

 االعتبارات البدنية والصحية ،والمتعمقة بأسباب اإلعاقة. -االعتبارات المتعمقة بالبيئة المحيطة.

ويمكف تحديد نقاط القوة والضعؼ مف خالؿ االختبارات الرسمية ،والمالحظة ،ومقابمة أفراد األسرة أو األشخاص

الميميف في حياة الطفؿ (المدرسيف مثال) ،ومقابمة الطفؿ والتحدث إليو ،مشاركتو في أنشطتو اليومية ،أو مف
جميعا.
خالؿ المزج بيف ىذه الطرؽ
ً
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الخطوة الثالثة :تتطمب وجود فريؽ عمؿ مف عدة تخصصات لتحديد ماىية الدعـ المطموب في المجاالت األربع
المذكورة أعاله ،حيث يتـ تحديد كؿ دعـ مطموب ودرجة ىذا الدعـ :إما بصورة متقطعة ،أو محدودة ،أو طويمة،
أو بصورة دائمة ومنتشرة.

الدعم المحدود :فقد يكوف لفترة زمنية معينة مثؿ أف يكوف أثناء االنتقاؿ مف الدراسة إلى العمؿ أو أثناء التدريب
استعدادا لمعمؿ ويكوف ىذا الدعـ مرتبطاً بفترة زمنية محددة وكافية لتوفير الدعـ المناسب لمشخص.
ً
الدعم طويل المدى :ىو عبارة عف مساعدة يحتاجيا الشخص بشكؿ يومي وغير مرتبطة بوقت محدد .وقد يشمؿ
ذلؾ مساعدتو في المنزؿ أو العمؿ.

وعادة ال يكوف الدعـ المنقطع ،أو المحدود ،أو طويؿ المدى في كؿ نواحي الحياة اليومية لمشخص ذي اإلعاقة

العقمية.

الدعم المنتشر :عبارة عف دعـ دائـ وفي مجاالت متعددة وبيئات مختمفة ،وقد يشمؿ إجراءات متعمقة بتسيير

الحياة اليومية ليذا الشخص .ويحتاج الشخص الذي يقع تحت ىذه الفئة مف الدعـ إلى المساعدة بشكؿ يومي
وفي جميع مجاالت الحياة.

مشكالت تشخيص اإلعاقة العقمية
تعد عممية التشخيص حجر الزاوية في بناء البرامج والتدخالت العالجية والتأىيمية لممعاقيف عقميا ,فيي األساس

الذي مف خاللو نستطيع أف نفيـ ونتنبأ بالحالة ومدى استفادتيا بما سيقدـ ليا .وال توجد طريقة مباشرة نستطيع
مف خالليا تشخيص اإلعاقة العقمية فالحاالت تختمؼ فيما بينيا وتتبايف في خصائصيا.

وفي عممية تشخيص اإلعاقة العقمية ىناؾ معايير نمتزـ بيا وقد وردت في التعريؼ الذي أقرتو الجمعية األمريكية

لمتخمؼ العقمي عاـ  0991ـ وىذه المعايير ىي:


انخفاض داؿ عف المتوسط في وظائؼ القدرات المعرفية وتقدر عف طريؽ استخداـ مقياس ذكاء مقتف

فإذا حصؿ الفرد عمى درجة اقؿ مف المتوسط بمقدار انحرافيف معيارييف فإننا نتوقع أف نكوف أماـ حالة إعاقة
عقمية.

 قصور في الميارات التكيفية االتصاؿ الرعاية الذاتية ,الميارات االجتماعية ,الوظائؼ المتضمنة في

األعماؿ األكاديمية ,الميارات العممية ,قضاء وقت الفراغ ,اإلفادة مف خدمات المجتمع ,التوجيو الذاتي ,العمؿ
والحياة المستقمة ،وىذا القصور يتعيف عمينا توثيقو في سباؽ البيانات المجتمعية العادية التي يعيشيا أقراف الفرد

مف نفس فئتو العمرية.

 أف يبدأ قبؿ سف  08سنة.

ومف ىنا يتضح حتمية الجمع في تقييـ اإلعاقة بيف القدرات المعرفية والميارات التكيفية ,فمف الخطأ الفادح قصر

التقييـ عمى جانب واحد فقط مف الجانبيف (القدرات المعرفية والميارات التكيفية) وىو ما يقع فيو كثير مف
األخصائييف عند التشخيص.
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إف مشكمة تشخيص اإلعاقة العقمية تكمف في اعتقاد البعض أف ىذه العممية ليست إال استخداـ اختبار ذكاء
مقنف يناسب المفحوص مف حيث العمر الزمني وىنا تقع المشكمة ألسباب كثيرة منيا:

أف اإلعاقة العقمية متعددة األبعاد فيي متداخمة ومتشابكة وليس ىناؾ حدود فاصمة نستطيع مف خالليا الفصؿ
بيف تمؾ الجوانب ,فكؿ حالة مف حاالت اإلعاقة العقمية تختمؼ في مدى خصائصيا عف الحالة األخرى ,ويعد

قياس القدرات المعرفية ىنا ىو بعدا واحدا مف مجموع اإلبعاد األخرى ومف خالؿ عممية القياس ال يمكف الرجوع
إلى العوامؿ التي قد تكوف أثرت بالفعؿ في ىذا القياس.

مف الممكف إف تكوف القدرة العقمية الكامنة أعمى مف القدرة العقمية الظاىرة والتي ظيرت مف خالؿ موقؼ

االختبار وىذا راجع إلى القصور الحركي واالنفعالي أو الحسي أو اإلدراكي لدى المعاؽ عقميا ويمثؿ ىذا قصور

في عممية التشخيص وال يمكف االعتماد عميو.

قصر التشخيص عمى جانب واحد فقط المعرفي أو التكيفي ,فالسموؾ التكيفي يعني ما يفعمو الشخص عادة ,بينما
تعني القدرة المعرفية ما يمكف لمفرد إف يعممو ,ومعرفة مستوى المعاؽ في كؿ مف الجانبيف ىو أمر ضروري وىاـ

لوضع برنامج مالئـ لمستوى قدراتو المعرفية وسموكو التكيفي لالرتقاء بيا.

إذا عممية التشخيص ال تنتيي بالتحديد الكمي أو الوصفي لسموؾ المفحوص بؿ البد مف استخداـ تمؾ البيانات
وتوظيفيا لمتعرؼ عمى حالة المفحوص وتحديد البرنامج الذي يناسبيا ومراعاة إمكاناتيا المختمفة.

لقد استقطبت الوقاية مف اإلعاقة العقمية والوقاية منيا استقطاب العالـ أجمع ،في اآلونة األخيرة ،وبرزت كأحد
المسائؿ التي تتطمب المواجية الفعالة وتركيز الجيود ،ومف المؤكد أف مشكمة يعاني منيا نسبة كبيرة مف الناس

في شتى أنحاء العالـ ،ال بد وأف توضع في قائمة األولويات بيف المسائؿ التي تستوجب المجابية اإليجابية

والفعالة التي تتطمب تكاثؼ الجيود المحمية والعالمية لمواجيتيا بشكؿ عممي جاد ،ولذلؾ تضافرت جيود كؿ

األطباء والمتخصصيف لوضع البرامج الوقائية لمحد مف حدوثيا.

التأىيل Rehabilitation

التأىيؿ ىو مساعدة األفراد ذوى العاىات عمى استغالؿ قدراتيـ ومواىبيـ في القياـ بالعمؿ الذي يالءـ كال
منيـ حتى يستطيعوا إعالة أنفسيـ وأسرىـ.

()03

وتعنى مراكز التأىيؿ  rehabilitation centersباألفراد ذوى العاىات  ,وذلؾ بتوفير الخدمات المينية التي
تساعد عمى تأىيميـ  ,كالتوجيو الميني والتدريب الميني والتشغيؿ مما يجعؿ الشخص العاجز مقتد ار عمى

الحصوؿ عمى عمؿ مناسب واالستقرار فيو

()04

التأىيل الميني Vocational Rehabilitation
التأىيؿ بوجو عاـ يأتي عندما يصاب شخص ما بإعاقة معينة تؤدي بو لحدوث عجز تاـ عف القياـ

بوظيفة معينة .وربما تكوف نتيجة مرض أو حادثة ما .فينا يأتي دور التأىيؿ الذي يحاوؿ مساعدة المعاؽ وذلؾ
بإمداده بمينة تتناسب وقدراتو  ,مما يساعده عمى العمؿ واإلنتاج  .فمرحمة التأىيؿ الميني مكونة مف ثالث

سنوات تسمى بمرحمة اإلعداد الميني :وىى تعنى إعداد المعاؽ عقميا إعدادا مينيا لمينة تتناسب وقدراتو التي
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يميؿ إلييا .ويتـ اختيار المينة المناسبة لكؿ معاؽ بناء عمى تقارير يقدميا األخصائي النفسي واألخصائي

االجتماعي المذاف كانا عمى صمة بالمعاؽ عقميا طواؿ فترة التحاقو بالمدرسة الفكرية  ,وذلؾ مف خالؿ مشاىدتيـ

لو ومعرفة ميولو واتجاىاتو نحو نشاط معيف محبب إلى نفس المعاؽ .

التأىيل النفسي

وىو إعادة تكيؼ العميؿ مف الناحية النفسية  ,وىى ميمة األخصائي االجتماعي أو أخصائي التأىيؿ .

وقد يتطمب األمر االستعانة بالطبيب النفسي  ,إذا حدث اشتباه في مرض عقمي.

التأىيل االجتماعي

إذا كانت بيئة المعاؽ أو ظروؼ أسرتو أو عممو أو عالقاتو االجتماعية أو اإلنسانية في بيئتو ىي سبب

االختالؿ في إعاقة تكيفو مع المجتمع الذي يعيش فيو  ,ىنا يتـ إعادة تكيؼ العميؿ مع بيئتو سواء األسرية أو

العممية أو في المجتمع الخارجي حتى يمكنو التعايش االيجابي مع المجتمع مف حولو.

التكيف الميني – التكيف الشخصي – التكيف االجتماعي

وتتمثؿ أىـ االتجاىات في تأىيؿ المعوؽ ,في ضماف استم اررية الحفاظ عمى الحياة الطبيعية التي ىي حؽ لكؿ

معوؽ  ,واندماجيـ في نشاطات المجتمع المختمفة  ,وىذا يتطمب مواجية التغيرات التي حدثت في المجتمعات

الحديثة في عمميات التأىيؿ لتشمؿ تأىيؿ المعوقيف تأىيال شامال  ,يغير مف نظرة المجتمع نحوىـ وتقبميـ بيف

أفراده المنافسيف بالكـ والكيؼ

()05

كيف يتم رعاية ومساعدة ىذه الفئة المعاقين عقميا؟
ىناؾ مجيودات كبيرة تبذؿ مف اجؿ رعاية ىذه الفئة فمف الناحية التربوية فانو يقاؿ انو يمكف مساعدتيـ
مف خال إنشاء مدارس خاصة بيـ  ,واف يكوف ليذه المدارس طريقة خاصة تقوـ في مضمونيا عمى كيفية

مساعدة ورعاية ىذه الفئة واف يكوف ىناؾ إعداد خاص لممعمـ الذي سيقوـ برعاية ىذه الفئة .وكذلؾ أف تعد
المناىج بطريقة خاصة تتناسب مع قدرات ىذه الفئة .بحيث يتـ خالؿ ىذه المناىج رعاية ىذه الفئات مف الناحية

النفسية.

ومف الواجبات التي يجب أف تقوـ بيا المدرسة ما يمي:

 -0يجب عمى المدرسة توفير الشروط والظروؼ المناسبة والكافية ليذه الفئة .كتوفير المدرس المناسب القادر

عمى التعامؿ مع ىذه الفئة والذي تتوفر فيو الشروط المناسبة مما تجعمو قادر عمى التعامؿ مع ىذه الفئة وأيضا

توفير المناىج الدراسية المناسبة.

 -6يجب عمى المدرسة مساعدة ىذه الفئة في االعتماد عمى نفسيا حتى ولو في بعض األساسيات اليومية
البسيطة.

 -3البد مف توفير القوة البشرية المناسبة القادرة عمى تنظيـ ىذه المدرسة.
 -4البد مف توفير األخصائييف النفسييف واالجتماعييف ليذه اإلعاقة.

 -5البد مف عمؿ نوع مف االتصاؿ مع األسرة.

()06
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تربية المعاقين عقميا وتعميميم
ولما كانت القدرات العقمية لمطفؿ المعاؽ عقميا محدودة ال تسمح لو باالستفادة مف األنشطة والقدرات بالطرؽ

العادية  ,بؿ تتطمب رعاية مف نوع خاص  ,فانو عند تربية ىذا الطفؿ المعاؽ يجب أف نمتفت دائما إلى الفروؽ

الرئيسية بينو وبيف الطفؿ العادي  ,وىذه الفروؽ تتمثؿ بصفة خاصة في عدة نواحي مثؿ :الذكاء – اإلدراؾ
الحسي – العمميات العقمية – المغة.

ومع مراعاة كؿ ىذه الفروؽ يمكف العمؿ في إيجاد الوسائؿ المناسبة لمساعدة ىؤالء األطفاؿ المعاقيف عقميا ,

وتعميميـ عمى النحو الذ ي يجعميـ قادريف عمى التكيؼ مع المجتمع ومع اآلخريف ويجعميـ قادريف عمى تحدى

اإلعاقة

()07

الرعاية النفسية:

أسس اإلرشاد النفسي لممعوقين:
 -0ىو عممية ديمقراطية تتميز بفرديتيا ( قدرات العميؿ ).
 -6يمكف فيـ بعض نواحي السموؾ وتعديميا أثناء اإلرشاد.

 -3عالقة اإلرشاد أساسيا الفيـ واإلدراؾ وليس الحكـ أو التشخيص.

 -4يجب أف يدرؾ المرشد أف العميؿ سيتقبمو ويدخؿ في حياتو بالدرجة التي يرغب فييا العميؿ ويشعر
بضرورتيا وليس بالدرجة التي يرغب فييا المرشد.

 -5يجب أف يبدأ العالج مع العميؿ حيث ىو وكما ىو أي مف النقطة التي جاء بيا إلى المرشد النفسي ,
أو بمعنى آخر يجب تقبمو وتقديره واحترامو عمى ما ىو عميو

()08

ميام وواجبات األخصائي النفسي فى مجال التربية الخاصة-:

حدد فاروؽ صادؽ (  )0990واجبات األخصائي النفسي في مجاؿ ذوى االحتياجات الخاصة عمى النحو

التالي:

 .0المشاركة في فرز الحاالت Screening :وذلؾ مف خالؿ المسح الذي تجرييا السمطات أو الدوائر
التعميمية أو الصحية أو االجتماعية.

 .6المشاركة في عممية التقييـ والتشخيص  Assessmentالشامؿ لمحالة ,وذلؾ لمتعرؼ عمى إمكاناتيا
وأوجو القصور فييا مف الجانب النفسي عف طريؽ المقابمة وتطبيؽ االختبارات والمقاييس النفسية
المقننة.

 .3المشاركة في قرار توجيو الحاالت وقبوليا  Admissionفي المدرسة أو المؤسسة وذلؾ عمى أساس
خصائص كؿ حالة ومدى استفادتيا مف البرامج الموجودة داخؿ ىذه المؤسسة.

 .4تصنيؼ الحالة وتسكينيا  Placementفي مستوى مناسب أو في مجموعة مناسبة بناء عمى مؤشرات
واقعية عف مستوى أداء الحالة.
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 .5المشاركة في رسـ البرنامج الفردي والجماعي وتنفيذه  Educational Programmingويشارؾ
األخصائي النفسي األخصائييف اآلخريف في المدرسة أو المؤسسة تحديد اليداؼ اإلجرائية لمبرنامج

وتخطيطو.

 .6التوجيو واإلرشاد الفردي أو الجمعي  :Individual-group guidanceتعد ميمة التوجيو واإلرشاد
النفسي لذوى االحتياجات الخاصة مف أىـ واجبات األخصائي النفسي.
 .7المشاركة في تشخيص صعوبات التعمـ وعالجيا :حيث يتوقع أف تصاحب اإلعاقة بعيوب وصعوبات
في القراءة والكتابة أو تعمـ العمميات الحسابية.

 .8المشاركوف في التوجيو التربوي والميني  Educational Vocational Guidanceيمزـ ذوي
االحتياجات الخاصة توجييا ديناميا متصال لكؿ حالة منذ دخوؿ المؤسسة أو المدرسة حتى االنتياء مف
التعميـ ثـ التدريب والتأىيؿ الميني واالجتماعي.

 .9متابعة الحاالت  :Follow Upبعد تخرجيـ مساعدتيـ في االتصاؿ بأماكف العمؿ والتشغيؿ بعد
االنتياء مف برامجيـ داخؿ المدارس والمؤسسات.

 .01المشاركة في برامج إعادة التأىيؿ  : Rehabilitationوربما ال تستطيع بعض الحاالت التوافؽ مع حياة
العادييف بعد اكتماؿ تعميميا أو تأىيميا مينيا ويتطمب ذلؾ مشاركة األخصائي النفسي في إعادة تدريب ىذه

الحاالت.

 .00المشاركة في تعميـ أولياء األمور وتدريبيـ  : Parental Education Trainingوذلؾ لزيادة كفاءة

الوالديف في تحمؿ مسئولياتيـ اتجاه الحالة.

 .06المشاركة في عممية الدفاع االجتماعي عف ذوى االحتياجات الخاصة  : Advocacyويقصد بيا التعرؼ
بحقوقيـ في التعميـ والتأىيؿ واالندماج االجتماعي

()09

الرعاية النفسية لممتخمفين عقميا-:

إف تنمية السموؾ الوجداني وربما تنمية دوافع وحاجات المعوؽ ينبغي أف تتـ وتوجو وتحترـ كما أف خصائصو
وسماتو الشخصية يجب إال تعامؿ بحسبانيا تخص شخصا سويا متمتعا بالصحة النفسية  ,فكثي ار ما يوجد
اضطراب نفسي أو سوء توافؽ شخصي مصاحب لمتخمؼ العقمي وىو ما ينبغي أف نضعو في االعتبار عند

التعامؿ مع ىذا المعوؽ  ،وربما يكوف مف المناسب مساعدة المعوؽ عمى فيـ ذاتو وفيـ دوافعو والتوافؽ مع
دافعو وىذه ميمة تحتاج منا أف نبدأ أوال بتقبؿ المتخمؼ  ,وبذؿ الجيد لجعمو منتبيا إلى الواقع وما يدور فيو
وميتما ببعض الجوانب التي يمكف أف يتعمؽ بيا وتمثؿ بالنسبة لو مواضيع جاذبة  ,وكذلؾ فاف عدـ العنؼ مع

المتخمؼ مما يساعده عمى عدـ االستجابة بعنؼ لممواقؼ التي يتعرض ليا  ,بإيجاز مطموب منا مساعدة

المتخمؼ عمى أف ييتـ بنفسو وبمجتمعو ويتعمؽ بجماعتو  ,ويحدد لنفسو ىدفا  ,ولو متواضعا يطمح إلى بموغو ,
وعمى أف يسير ىذا جنبا إلى جنب مع تنمية مياراتو وقدراتو

)61(.

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

55

العدد ( )00أفريل 6106

فاطمة شادي

الرعاية النفسية لذوي اإلعاقة العقمية

ويقوـ بالرعاية النفسية أخصائي نفسي متخصص في رعاية المتخمفيف عقميا ,تيدؼ إلى تشخيص قدرات

وميارات وسمات الشخص المتخمؼ عقميا  ,كما تيدؼ إلى توجييو إلى النشاطات التي تفيده في تنميتيا ووقايتيا
مف التدىور وعالج الصعوبات النفسية التي قد يتعرض ليا في حياتو اليومية في البيت والمدرسة والورشة.

وأىداؼ الرعاية النفسية األربعة – التشخيص  ,الوقاية  ,التنمية  ,والعالج – مترابطة ومتداخمة مع بعضيا

البعض.

فالتشخيص يفيد في الوقاية والعالج والتنمية  ,والعالج يفيد في الوقاية والتنمية  ,وقد اشرنا إلى مسئوليات

األخصائي النفسي.

()60

مف أعراض التخمؼ الرئيسية توقؼ النمو الذىني قبؿ اكتماؿ نضوجو  ,الذي نالحظو في تأخر النمو الذىني
والنمو الوجداني  ,وفى تنمية بعض االستعدادات السموكية لمتوافؽ السيئ لذا كاف مف الضروري أف يتضمف

التشخيص النفسي ألعراض التخمؼ العقمي دراسة نسبة الذكاء والنمو الوجداني وسماتو الشخصية

()66

فرعاية المعوقيف عقميا ال تقتصر عمى تقديـ المعمومات األولية في القراءة والكتابة واليجاء والمبادئ األساسية في
الحساب والمعمومات العامة التي ليا صمة وثيقة بحياتيـ اليومية فقط بؿ انو بجانب ىذا اليدؼ التعميمي  ,ىناؾ
ىدؼ آخر ال يقؿ أىمية عف اليدؼ األوؿ  ,وىو :كيؼ نستطيع عف طريؽ التربية أف نعمـ ىؤالء األطفاؿ (
المواءمة االجتماعية ) أو التوافؽ ىنا يخضع ىؤالء األطفاؿ لمسمطة والنظاـ وتنفيذ األوامر بطريقة آلية  .و

المقصود بالمواءمة االجتماعية في ىذا المجاؿ ىو أف تصبح ليؤالء األطفاؿ القدرة عمى التكيؼ مع المواقؼ
المختمفة بطريقة فيي ا استقالؿ  ,خالية مف اإلشراؼ والتوجيو  ,معتمديف فييا عمى أنفسيـ .ويتضمف ىذا مساعدة
الطفؿ عمى التوافؽ دوف أف يبذؿ مجيودا كبي ار كما نعممو كيؼ تؤدى عممية التوافؽ االجتماعي التي تدخمو في

حياة اآلخريف وال تتعارض مع مصالحيـ الخاصة.

إف مشكمة الطفؿ المعوؽ تعتبر مش كمة اجتماعية قبؿ أف تكوف مشكمة تعميمية  ,ومف ىنا نجد أف عبء إدارة
قسـ خاص بضعاؼ العقوؿ يعتبر في حد ذاتو مشكمة صعبة  ,وىذا ما يدعونا إلى القوؿ باف مدرس التربية

الخاصة يبذؿ مجيودا اكبر في قسمو عف مدرس القسـ العادي.

()63

يحتاج المتخمؼ ذىنيا إلى عمميات رعاية نفسية مستمرة ومع أننا نؤمف بأىمية توفير ىذه الرعاية ألنيا أساسية

لجميع األطفاؿ إال أف حاجة المتخمفيف ذىنيا إلييا تكوف اشد مف غيرىـ إلزالة اثر الشعور باالختالؼ الذي
يؤثر بشكؿ ضار عمى النمو النفسي واالنفعالي واالجتماعي لمطفؿ.

التوجيو واإلرشاد النفسي لممتخمفين عقميا:

لـ يحظ مجاؿ التوجيو واإلرشاد النفسي لألطفاؿ المتخمفيف عقميا باىتماـ كبير مف قبؿ العامميف في ىذا المجاؿ
حيث انصب اغمب االىتماـ عمى تقديـ خدمات التوجيو واإلرشاد النفسي لألطفاؿ األسوياء القادريف عمى التحدث
والتعبير عف مشاكميـ ومف ذوى القدرات العقمية الطبيعية.

وتمثؿ االضطرابات النفسية عبئا ثقيال عمى القدرات العقمية والتوافقية المحدودة لممتخمفيف ذىنيا  ,مما يجعؿ مف

عالج تمؾ االضطرابات ضرورة ممحة لإلقالؿ مف حجـ االضطرابات الوظيفية ولمساعدة المعاؽ عمى القياـ
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بالعمميات الالزمة لتحقيؽ التوافؽ عمى المستوى الشخصي .ويجب في ىذه الحالة  ,تصميـ برامج لمعالج النفسي

وفؽ حاجة الطفؿ المعاؽ مع األخذ في االعتبار طبيعة إعاقتو العقمية.

ويحتاج الطفؿ مف ذوى االضطرابات السموكية الناتجة عف ردود األفعاؿ إلى مساعدتيـ عمى التخمي عف األنماط
التوافقية الخاطئة وتعمـ أساليب واقعية بدال منو كما يتطمب األمر أيضا إجراء تغييرات أو تحويرات عمى العوامؿ

البيئية والتخمص مف العوامؿ التي تمثؿ ضغوطا مستمرة أو تمؾ التي تشجع عمى ممارسة السموؾ غير المرغوب
فيو.

()64

مجموعة من النصائح العامة التي تساعد األميات فى النمو الذىني ألطفاليم:
 -0الحديث مع الطفؿ دوما مف السنة األولى مف العمر ،فمف الميـ تواجد المغة عمى مسامع الطفؿ.

 -6رددي دوما مع طفمؾ أسماء األشياء الموجودة في البيت أو في الشارع ،استعيني بالكتب الممونة فيي
تمفت النظر وتزيد حصيمتو المغوية.

 -3ال تتحدثي بمغة األطفاؿ ،بؿ استعممي لغة سيمة بسيطة واضحة.
 -4اجعمي طفمؾ يختمط مع األطفاؿ اآلخريف اكبر وقت ممكف.

 -5االبتعاد عف النقد واالستيزاء بحديث الطفؿ ميما كانت درجة ضعفو وأيضا حمايتو مف سخرية األطفاؿ
اآلخريف .تعاوني مع المعممة في ذلؾ  ،ومع أميات األطفاؿ الذيف يمعب معيـ .

 -6ال تتركي الطفؿ فترة طويمة أماـ التمفزيوف صامتا يشاىد الرسوـ المتحركة ،اجمسي معو واشرحي ما
يحدث.

 -7احكي كؿ يوـ قصة لطفمؾ ،واجعميو يحاوؿ أف يعيدىا لكي وشجعيو وىو يحكى القصة وتفاعمي معيا
وأعيدا سويا نفس القصة كؿ يوـ وجددي كؿ أسبوع قصة جديدة.

()65

المراجع:

 -0خالد نجار و آخروف  ،6111 :مقدمة في التربية الخاصة  ،مركز التعميـ المفتوح  ،القاىرة  ،ص 3

 -6عثماف لبيب فراج ، 6116 :اإلعاقة الذىنية في مرحمة الطفولة  ،المجمس العربي لمطفولة والتنمية  ،ط ، 0القاىرة  ،مصر  ،ص
04

 -3سعيد حسنى العزة ، 6116:المدخؿ إلى التربية الخاص ة لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة  ،الدار العممية لمنشر و التوزيع ،
عماف  ،األردف  ،ص 57

 -4عثماف لبيب فراج  ،مرجع سابؽ  ،ص 56

 -5تيسير كوافحة و عمر عبد العزيز ، 6101 :مقدمة في التربية الخاصة  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع و الطباعة  ،عماف  ،األردف ،
ص 60

 -6كماؿ إبراىيـ مرسى( :د.س) ،الطفؿ غير العادي مف الناحية الذىنية  ،دار التينئة العربي القاىرة ،مصر ،ص .35
 -7نادر فيمي الزيود  ، 0995 :تعميـ األطفاؿ المتخمفيف عقميا  ،دار الفكر  ،األردف  ،ط ، 3ص46
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صحح"
معيقات جهود تنمية التفكــــير االبتكـاري "مفــاهيم وتصورات خاطئة يجب أن تُ ّ
أ.د /زين الدين ضيــــاف– جامعة محمد بوضياف – المسيمة  -الجزائر
أ .عبد القــــــــادر النصـــاري – جامعة أدرار – الجزائر

ممخص :لقد ش ّكل السموك االنساني في المنظمات المعاصرة أىمية بالغة التأثير ،خصوصا وأن اإلنسان كمورد

بشري ُي ُّ
عد عطاؤه الفكري والعممي ،األساس الذي ترتكن إليو المؤسسات في تحقيق أىدافيا بكفاءة وفعالية.
لكن يوجد بعض المفاىيم والتصورات التي يؤدي وجودىا إلى تعميق العوائق أمام جيود األفراد والمؤسسات
والدول لتنمية ميارات التفكير االبتكاري والقدرة عمى االبداع مما يتطمب رصد ىذه المفاىيم والتصورات والعمل

المنظم لتصحيحيا واستخدام األدوات المينية المالئمة لمعالجتيا.

لذا فقد استعرضنا ىذه الورقة البحثية قصد إلقاء الضوء عمى أىم تمك المعيقات امام جيود تنمية االبتكار

والتفكير االبتكاري في الوسط الميني والتنظيمي.

الكممات المفتاحية :االبتكار ،التفكير االبتكاري ،المفاىيم والتصورات ،المعيقات.
Résumé: Le comportement humain dans les organisations contemporaines ont une
influence très importante, d'autant plus que l'être humain comme une ressource
humaine est base intellectuelle et scientifique offre sur laquelle il a invoqué les
institutions pour atteindre leurs objectifs de manière efficiente et efficace.
Mais il y a quelques concepts et perceptions que leur présence conduit à un
approfondissement des obstacles aux particuliers, aux institutions et aux efforts des
nations pour le développement des compétences de pensée novateurs et la créativité,
ce qui nécessite le suivi de ces concepts, les perceptions et les syndicats pour les
corriger et l'utilisation d'outils appropriés pour répondre professionnelle
Par conséquent, nous avons examiné ce document afin de faire la lumière sur les
obstacles les plus importants à l'innovation et la pensée novatrice dans le
développement des efforts professionnels et organisationnels.
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مقدمــــــــة:
إن من المسمم بو في االدب اإلداري والتنظيمي أن "السموك االنساني عموما سموك موجو لتحقيق أىداف أو

ىدف معين ،كما أن االفراد يتباينون في قدراتيم في ممارسة أي سموك وحتى في الرغبة نحو ذلك السموك" .ومن
سمات االدارة الحديثة تشجيع االفراد إلظيار المبادرة الذاتية اثناء أدائيم ألعماليم والشعور بأن ليم حرية

التساؤل واالستفسار عن القيود والضوابط واالحساس بالدعم عند الحاجة من قبل المستويات االعمى في

االدارة ]0[.وكثي ار ما تمجأ إدارة االفراد إلى استخدام مختمف األساليب التدريبية عن طريق برمجة دورات تكوينية من
شأنيا المساىمة في تنمية وتطوير ميارات االداء عمميا وعمميا ،والرفع من قدرة االفراد عمى حل المشكالت

التنظيمية ،باستخدام أدوات االبداع واالبتكار.

تبصر االدارة العميا والقادة والمسؤولين التنظيميين بل وحتى العمال التنفيذيين
لكن ما نالحظو اليوم من عدم ّ
أنفسيم نحو مفاىيم االبتكار والتفكير االبتكاري ،وكذا تشكيميم لبعض التصورات والتوجيات التي تميل في
مجمميا إلى الخطأ في الحكم عمى بعض الرؤى التنظيمية في ىذا المجال .وىو ما دفع بنا في ذات المقام

لمحديث عن تمك المفاىيم والتصورات الخاطئة حول التفكير االبتكاري ،بغرض تصحيحيا وتوجيييا ،بغية العمل

من جديد عمى بعث نظرة ثاقبة من شأنيا تعيد االعتبار ليذا المفيوم (االبتكار) ومختمف المفاىيم ذات االرتباط

والعالقة بو.

 1ــ مفـــاهـيــم أوليــــة:
قبل الغوص في صمب موضوع التفكير االبتكاري يجدر بنا أن نعرف االبداع أو االبتكار ونوضح العالقة بينو

وبين التفكير االبتكاري.

1ــ 1ـــ االبداع في المغة:

تدور كممة االبداع في معاجم المغة كما في معجم الوسيط ومعجم مختار الصحاح عمى عدة ٍ
معان تمتقي في أن:
ابداع الشيء اختراعو ألعمى مثال وانشاؤه عمى غير مثال سابق ،وجعمو غالة في صفــائو.
ومن معاني البديع :الجديد من األشياء ،والمثال والنياية في كل شيء.

فكممة ابداع ىنا تتضمن اختراع أو انشاء الجديد من األشياء ولكن ألعمى مثال وأصفى صورة  ،ومنو قولو
تعالى ":بديع السماوات واالرض" .البقرة(.)007

فيو مبدعيا وخالقيا عمى غير مثال سابق ،وفي غاية الدقة والصفاء والحسن واالبداع.

[]6

أما في المجال التنظيمي والميني فكثي ار ما يرتبط االبداع بتحقيق االىداف التنظيمية ومساعدتو في حل
المشكالت والتغيير والتطوير التنظيمي  ،فاإلبداع ىو تحديد لممشكمة وتحديد األىداف المرغوب تحقيقيا ومن ثم

العمل عمى تحديد كافة االبعاد االبتكارية بشكل تفصيمي ووضع خطة مناسبة ليا ،ومن ثم العمل عمى تحديد

كافة االبعاد االبتكارية بشكل تفصيمي ووضع خطة مناسبة ليا ،وىو يعني كذلك توافر نظام من المعتقدات والقيم
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والمعايير حافزة لقدرة المنظمة عمى احداث وقبول التجديد والتغيير في االفكار واالساليب والنظم بصورة تجعميا

قادرة عمى المحافظة عمى بقائيا واستمرارىا.

[]3

1ــ 2ـــ ابداع أم ابتكار:

االبداع ،االبتكار ،االختراع ،التوليد ،البديع ،المبتكر ،الحديث ،المولد ... ،كل ىذه التعبيرات تعد من المترادفات
في داللتيا المغوية اذ أنيا تدور حول معنى واحد يتضمن الجدة والبداعة وانشاء الشيء عمى غير مثال سابق ،

ولذا فقد شاع بين المترجمين لممصطمح األجنبي  creativityاستخدام كممتي االبداع أو االبتكار في ٍ
آن واحد.

ونحن نرى أن االبتكار ىو االبداع ،كما أن التفكير االبتكاري ىو صنو التفكير االبداعي ،وال نجد فرقاً يذكر

بينيما.

[]4

1ــ 3ـــ ابتكار أم تفكير ابتكاري:
ويشير االبتكار أو االبداع إلى المنتج النيائي الذي يطمق عميو عمال ابتكاريا أو ابداعيا ،والذي يتم التوصل اليو

نتيجة عممية ابتكارية أو ابداعية يمارسيا االفراد باستخدام ما لدييم من قدرات ذىنية أو عقمية معينة ،ىذا فيما

بيئــة

سمات شخصية

نظم وسياسات

قدرات ذهنية

أدوات

مهارات فنية

بيئــة

رؤية استراتيجية

التفــكيــــــر االبتـكــــــاري
والعــمــــل االبـــداعـــي

منـتــــج ابـتـكــــاري
ابــداعـــي
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يتعمق باالبتكار أو االبداع كمنتج ،بينما تشير عممية االبتكار أو االبداع ذاتيا إلى ىذه اآللية التي من خالليا

يتم التفكير وتوظيف تمك القدرات والميارات لدى الفرد بأسموب أو نظام معين ومن خالل مراحل معينة لينتيي

بتقديم ىذا المنتج االبتكاري واالبداعي ويستمزم ذلك أن تقوم عممية التفكير االبتكاري واالبداعي عمى درجة عالية

من القدرة عمى التخيل والتحميل وعمق االحساس بالواقع والمواقف والمشكالت ،بجانب القدرة عمى خمق أفكار
وبدائل واجابات غير تقميدية.

[]5

ويتضح من ذلك أن ىذا االتجاه في تعريف االبتكار أو االبداع يتطمب التمييز بين كل من المنتج االبتكاري

واالبداعي من جية ،وعممية التفكير االبتكاري ،والقدرة عمى االبداع من جية أخرى ،ويوضح الشكل التالي
مقومات التفكير االبتكاري والعمل االبداعي والعالقة بين المنتج االبتكاري واالبداعي وعممية التفكير االبتكاري.

الشكل يوضح :مقومات التفكير االبتكاري والعمل االبداعي والعالقة بين المنتج االبتكاري واالبداعي وعممية
التفكير االبتكاري.

[]6

وبناء عمى ما سبق ،فالتفكير االبداعي Creative Thinkingىو تفكير منفتح يخرج من التسمسل المعتاد في
التفكير ،إلى أن يكون تفكي ار متشعبا ومتنوعا يؤدي إلى توليد أكثر من إجابة واحدة لممشكمة ..ويعرف بأنو "

العممية الذىنية التي نستخدميا لموصول إلى األفكار والرؤى الجديدة التي تؤدي إلى الدمج والتأليف بين االفكار
أو االشياء التي يعتبر سابقا أنيا غير مترابطة".

[]7

لإلشارة أيضا وقصد توسيع زوايا النظر أمام المتمعن في مفيوم التفكير االبتكاري يميق بنا أن نوجز أىم المداخل

التي استخدمت في تعريف ىذا المفيوم(التفكير االبتكاري والميارة االبداعية) فيما يمي:

 التع ـ ـ ـريف مـ ــن مدخـ ــل النـ ـوات ــج أو المــنفـ ـع ــة النــيائـي ــة لمتـ ـفـ ـك ـ ــير االبت ـكـ ــاري والميارة االبداعية.

 التعريف من مدخل العمميات الذىنية أو العقمية التي من خالليا يتم التفكير االبداعي وتتولد الميارة
االبداعية.

 التعريف من مدخل الحالة النفسية لدى المبتكر أو المبدع وتطويرىا مع مراحل التفكير االبتكاري وعممية
االبداع حتى يحقق الناتج النيائي من ىذه العممية.

 التع ـ ـري ــف مــن م ــدخ ــل الصف ــات الشخ ـص ــية والخبـ ـ ـرات العمم ــية ل ــدى المبت ـكـ ــر أو المب ــدع.
 التعريف من مدخل المنيجية العممية أو البحثية التي يمتزم بيا المبتكر أو المبدع.

[]8

ونحن نرى بضرورة طرح ىذه المداخل واالشارة إلييا حتى يتسنى لمميتمين والفاعمين التنظيميين تكوين نظرة

شاممة عن االبتكار والتفكير االبتكاري واإللمام بكل جوانب الموضوع المحيطة بو.

وىو بيذا المعنى (التفكير االبتكاري) ال يخرج عن المفيوم السابق لإلبداع ،إال أن الفرق الرئيسي بينيما ىو أن

االبداع يمثل ناتج أو ثمرة التفكير االبداعي ،فإذا كان مثال اليدف ىو تطوير منتج ما أو تحسين آلية عممو أو
توليد حمول متنوعة لممشكمة تحت الدراسة ،فإن األفكار المولدة أو المنتج المطور سيمثل الناتج االبداعي ،في

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

46

العدد ( )00أفريل 6106

صحح
معيقات جهود تنمية التفكــــير االبتكـاري "مفــاهيم وتصورات خاطئة يجب أن تُ ّ

أ .د .زين الدين ضياف– أ .عبد القادر النصاري

حين أن الطريقة المستخدمة في التفكير أو بمعنى أخر العممية الذىنية المستخدمة لموصول لمحل تعرف بالتفكير

االبداعي.

ولذا فإن التفكير االبداعي عممية فكرية تقوم عمى مجموعة من القدرات العقمية مثل الطالقة ،المرونة،

واألصالة ..وغيرىا من سمات الشخص المبدع.

[]9

2ــ لماذا التفكير االبتكاري في الميدان المهني والتنظيمي؟
الشك وان االنسان (المورد البشري) وبمجرد التحاقو بمنصب عممو فيو مطالب أن يعمل ما في وسعو من

ٍ
مبدئ ال تخموا منو عقود العمل ميما اختمفت أنواعيا ومستوياتيا ،وىذا
أجل تحقيق االىداف التنظيمية كشرط و
ما يسوقنا إلى التأكيد عمى ضرورة استعمال الفرد العامل لطاقاتو الفكرية والتبصرية وأن يدلو بدلوه في سبيل
طرح آراءه وأفكاره واقتراحاتو بناء عمى مستواه العممي وخبراتو المكتسبة في العمل ،وبدون ذلك سيبقى المورد

البشري مقمدا ومحاكياً لما وجد عميو اسالفو ،وىو ما يعني بالضرورة ضعفاً واخفاقاً في استثمار العقول البشرية

التي ىي اليوم احدى أكبر الرىانات والتحديات في أدبيات االدارة الحديثة والمعاصرة .وما أحوج منظماتنا ،بل و
مجتمعاتنا العربية واالسالمية إلى ذلك.

فـقـد دعا ديننا الحنيف إلى استعمال العقل والتفكر والتدبر من أجل استنباط االحكام واالستنتاجات في مختمف

المجاالت الحياتية .

وقد حرص اإلسالم عمى تحرير العقول وتجردىا من المؤثرات السابقة القائمة عمى الظنون واألىواء والتقميد

األعمى الذي ورث عن اآلباء واألجداد دون وعي أو تمييز حيث قال تعالى"واذا قيل ليم اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا
بل نتبع ما ألفينا عميو آباءنا أو لو كان آباؤىم ال يعقمون شيئاً وال ييتدون ".البقرة ،اآلية . 071

كما ورد في القرآن الكريم الكثير من اآليات التي تدل عمى أىمية التفكير الذي يؤدي إلى تعميق اإليمان

باهلل وأن المفكرين وحدىم يستطيعون الكشف عن أجزاء من أسرار ىذا الكون الواسع وتسخير ما فيو لخدمة

البشرية ،قال تعالي ":إن في خمق السماوات واألرض واختالف الميل والنيار آليات ألولي األلباب الذين يذكرون
اهلل قياما ًًوقعود اًو عمى جنوبيم ويتفكرون في خمق السماوات واألرض ربنا ما خمقت ىذا باطالً سبحانك فقنا
عذاب النار" آل عمران  :اآليتان .090-091
وفي ضوء ذلك نرى أن اإلسالم جعل لمتفكير واإلبداع منزلة رفيعة ودو اًر ىاماً في الدين والدنيا وعميو يمكن القول

أن التفكير اإلبداعي صفة من صفات المؤمن المتبصر.

[]01

بأفكار ابتكار ٍ
ٍ
ية من شأنيا النيوض بمستويات األداء
فال مجال لمتردد في تنوير المجال االداري والتنظيمي

والفعالية ولن يتأتى ذلك ما لم نتخمى عن تمك التصورات الخاطئة والمعيقة لجيود تنمية التفكير االبتكاري ،والتي

سنوجز مجمميا في ما يمي:

 3ـــ مفاهيم وتصورات خاطئة يجب تصحيحها:
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يوجد بعض المفاىيم والتصورات التي يؤدي وجودىا إلى تعميق العوائق أمام جيود األفراد والمؤسسات

والدول لتنمية ميارات التفكير االبتكاري والقدرة عمى االبداع مما يتطمب رصد ىذه المفاىيم والتصورات والعمل
المنظم لتصحيحيا واستخدام األدوات المينية المالئمة لمعالجتيا ،ومن أمثمة ىذه المفاىيم والتصورات التي تعيق

جيود تنمية ميارات قدرات االبتكار واالبداع ما يمي:

[]00

 االعتقاد بان ميارات التفكير االبتكاري والقدرة عمى االبداع من الصفات الموروثة التي يصعب تعممياواكتسابيا وتنميتيا ،والتصور بمحدودية جيود التعمم والتدريب النظامي المؤسسي في ىذا المجال.

 االعتقاد بأن مجاالت االبتكار واالبداع تقتصر أو تتركز بصفة اساسية في نطاق العموم الطبيعية وداخلالمعامل الكيميائية والفزيائية دون المجاالت األخرى العديدة المرتبطة بالجوانب االنسانية االجتماعية

واالدارية.

 -التصور بأن خمق ميارات االبتكار والقدرة عمى االبداع وتنميتيا وتوظيفيا ىي مسؤولية فردية ،واالعتقاد

بأنو يق ــع عمى الف ــرد المبـتكـ ــر أو المبـ ــدع عبء تـ ــوفـيـ ــر المـن ـ ـ ــاخ المالئم لتوظي ــف مياراتو االبتكارية

وقــدراتو االبــداعية ،وعدم وضـ ــوح أىمية تأثــير المسؤولية والدور المؤسسي الواجب أن تقوم بيا
المؤسسات والمنظمات الع ــامـ ــة والخاصة في ىذا الشأن.

 االعتقاد بأن مجرد توفير المعامل واالدوات واالعتمادات يكفي الكتشاف وجمب المبدعين والمبتكرينوتحفيزىم واالستفادة منيم ،دون مراعاة أن ذلك يتطمب منظومة ىادفة متكاممة تبدأ من وضع تصور

استراتيجي في ىذا وترجمتو إلى خطط وبرامج وتوفير متطمبات تنفيذىا ومتابعة نتائجيا وتقويميا.

 االعتقاد بأن خمق ميارات االبتكار والقدرة عمى االبداع وتنميتيا يتطمب ميارات وامكانيات وموارداقتصادية ىائمة ،والتصور بأن اعتبارات الضغوط االقتصادية والمالية ىي القيد الرئيسي الذي يعيق
مقدرة االفراد والمؤسسات والدول عمى رعاية المبدعين والمبتكرين وتحفيزىم واستثمارىم.

اء كـ ــانت
 االعتقاد بأن الحاجة لالبتكار واإلبداع تظير أسـ ــاسا بوضـ ـ ــوح مع وجـ ــود مشكالت واقع ـي ــة س ـو ًاقتصــادية أو اجتـ ــماعية ،ب ــدال م ــن االعت ـقـ ــاد بـ ــأن عمـم ــية االبتكار واالبداع مطموبة أصال لتجنب
حدوث المشكالت أو االزمات في كل مجاالت الحياة االنسانية.

 االعتقاد بأن االبتكار او االبداع عممية بال مشكمة مركبة ومعقدة يصعب االلمام بكافة جوانبيا والتعرفعمى أدواتيا ومتطمبات يا  ،مع غياب أنو من خالل التعمم يصبح عممية االبتكار واالبداع سموك طبيعي

سواء لمفرد أو لممنظمة.

 االعتقاد بأن عممية وميارات االبتكار واالبداع يمكن فيم أبعادىا وخصائصيا من خالل التركيز عمىاجراء التجارب والدراسات عمى خبراء المعامل واعضاء مراكز البحوث العممية من عمماء فيزيائيين

ورياضيين ،االلتفات إلى غيرىم من الفئات التي تعمل في مجاالت النشاطات االنسانية االخرى.
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 االعتقاد بوجود فاصل زمني بين توقيت بدأ بذل جيود خمق وتنمية ميارات وقدرات االبداع واالبتكاروتوقيت بدأ جني ثمار ىذه الجيود دون النظر إلى تحقيق ذلك خالل فترات زمنية محدودة في عديد من

المجاالت والمواقف والمجاالت أذا ماتم تخطيطيا وتنفيذىا بأسموب ميني صحيح.

 االعتقاد بأنو يمكن خمق ميارات وقدرات االبتكار و االبداع لدى االفراد من خالل مجموعة من الق ارراتواالوامر الرسمية التي تصدرىا المؤسسات أو الحكومة دون االلتفات إلى ض ــرورة ت ــوف ـ ــر االقـ ـنــاع

والدفـ ــاع الذات ـ ــي لدى األفـ ـ ـ ـراد بأىمية خمق المي ــارات والقـ ـ ـ اررات وتنميــتيا.

[]06

 م ـ ـ ـف ـ ـ ــاى ـي ـ ـ ــم وتـ ـص ـ ــورات خ ــاط ـئـ ــة بش ـ ـ ــأن ميـ ـ ــارات االبـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــار والق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة عـ ـمـ ـ ـ ــى االب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع. االعتقاد بأن ميارة االبتكار والقدرة عمى االبداع من األمور التي تخرج عن سيطرة الفرد وتنتج عادة منمصادر خارجية عن ارادتو ،وال يتأتى خمقيا واستخراجيا إال من خالل تدخل اطراف خارجية.

 االعتقـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ع ـ ــممـ ـ ـ ــية االبت ـ ـ ـ ــكار واالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ى ـ ــي ظـ ـ ـ ـ ــاى ـ ـرة غـ ـ ـ ـ ـ ــامض ـ ـ ـ ــة يصعـ ـ ـ ــب تحدي ـ ـ ـ ـ ـ ــدأبع ـ ـ ـ ــادىـ ـ ـ ـ ــا ومسـب ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـي ــاودوافـ ـعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال ت ـخـ ـض ـ ـ ـ ــع لمب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــث المنيـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــي.

 االعتقـ ـ ـ ــاد بأن مي ــارة االبتكـ ـ ـ ــار والقـ ـ ـ ــدرة عمـ ـ ــى االب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ىــي مجـ ـ ـ ــرد صف ـ ـ ـ ــة خـ ـ ــاصة م ــوروثـ ــة أوس ـ ــر بش ـ ــري قـاصر عمى بعـ ـض االف ـ ـ ـ ـراد غير العــاديين دون غيـ ــرىم مــن غـ ـ ــالبيـ ـ ــة األفـ ـ ـ ـ ـراد.

 االعتق ـ ـ ــاد بأن عممي ـ ـ ـ ـ ــة االبتك ـ ـ ــار واالبـ ـ ــداع ىي نتـ ـ ــاج لحظ ــة نفسية غـ ـ ـ ــير عـ ــادية ل ــدى الفرد قد يبــدومن ظـ ـ ـ ــاىره أن حـالة من االضطـ ـراب والجن ـ ــون أو التحرر من كل ض ـواب ــط وظـ ـواىر التفكي ـ ــر
االنس ـ ـ ـ ــاني الع ـ ـ ــادي  ،حتــى تتول ـ ـ ــد عمميـ ــة االبتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار واالب ـ ـ ــداع.

[]03

 االعتقاد بأن جميع أو غالبية المبتكـ ـ ـرين أو المبدعين ىم أف ـ ـراد معروف عن ـ ـ ــيم غـ ـ ـ ـ ـ ـرابة السـموكوغـ ـ ـ ـ اربــة االنمـ ـ ـ ــاط واألط ـ ـ ـ ـوار وأن ىنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأك عالقة ارتبـ ـ ـ ــاطي ـ ـ ـ ــة بين الفرد المبتكر المبدع وغ اربـ ــة

مفـ ــاىيمو وتصـ ـ ــوراتو وسموكو ،وكأن االبتكار واالبداع مقترنين دائما باالختالل النفسي.

 االعتقاد بأن سمات وخصائص المبتكرين والمبدعين ومياراتيم تقتصر عمى االفراد الذين يعممون فيقمة المنظمة أو الذين يشغمون وظائف ادارية عميا دون غيرىم من العاممين في المنظمة ،في حين أن

ىذه الخص ـ ـ ــائص والسمات يمك ـ ـ ــن أن تتواج ـ ـ ــد لدى العاممين في وظائف تنفيذية مينية في ادنى التنظيم
 ،كما أن ىذه الميارات والقدرات يمكن تنميتيا لدى جميع االفراد في المنظمة أو الدولة.

 االعت ـ ـقـ ـ ــاد بثبـ ــات ونم ـ ـطـية خصائص وسمات المبتكرين والمبــدعيـ ــن وميا ارتــيم وقدراتيم ،في حين أنىذه الخصائص والسمات والميارات والقدرات تتصــف بالدينـ ـ ــاميكيـ ـ ـ ــة والتغي ـي ـ ــر بص ــورة يمـك ـ ــن تحسينــيا
وتط ــوي ــرىــا وتنمي ـ ــتيا وتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويعيا بمـ ــا يتـ ـف ــق وامك ـ ـ ــانيات االف ـ ـ ـ ـراد واستع ـ ــداداتيـ ـ ــم

وخص ـ ـائص الم ــوق ــف أو البيئ ــة مـن جـ ــانب آخـ ـ ــر.

[]04
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ولإلبداع بيئتان تؤثران في استنباتو ونموه ورعايتو وىما البيئة الداخمية لإلنسان والبيئة الخارجية ،أما األولى

فتتمثل في جممة من المعيقات الناشئة من تعامل االنسان بكل طبائعو وقدراتو مع مواقف ومشاكل الحياة ،منيا:

[]05

 التفكير المرتبط بالمألوف والعادة. االعتذار بعدم توفر الوقت. -رفض األفكار الجديدة.

 االفتقار لمتحدي والحماس الوافر. عدم استخدام الخيال وتقبل الغموض. -النظرة السمبية نحو التفكير االبداعي.

أما البيئة الخارجية لإلنسان فتتمثل في بيئة المؤسسة التي يعيش فييا.

[]06

 4ـــ النتائج المترتبة عمى تمك المفاهيم والتصورات الخاطئة بشأن مهارات االبتكار والقدرة عمى االبداع:
 اضعاف رغبة الفرد وارادتو لتنمية مياراتو االبتكارية وقدراتو االبداعية.

 اضعاف استعداد الفرد لمتنقيب عن امكانياتو الذاتية وط ــاق ــات ــو ومح ـ ــاولــة تنقــيتيــا وتنمي ـتـيـ ــا واستثــمارى ــا.
 تقمـ ـ ــيل جـ ــدوى الجي ـ ــود المني ـجـي ــة لمتعرف عمى استـع ــدادات االف ـ ـ ـراد لمتف ـك ـيـ ــر االبـتـكـ ــاري والق ــدرة عمى
االبــداع لصعــوبة ذلك ،ك ــون أن ىذه عممية االبداع واالبت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار م ــن األمـ ـ ـ ــور الغ ـ ــامضـ ــة.

 االتجـاه إلى تقسيم الن ـ ـ ــاس فئتيـ ـ ـ ـ ــن ،فئة قميـ ـ ـ ـ ـ ــمة أو نادرة يتـ ـ ــاح لــيا سـر االبتك ـ ــار واالبـ ــداع والق ــدرة

الـذاتي ــة لالستـ ـ ـ ــفادة من ذلك دون الحـ ـ ــاجة إلى تدخـ ـ ـ ــل خ ـ ـ ـ ــارج ــي لمكشف عن ىذه الميـ ــارة أو القدرة
واالستفادة منيا ،وفئة أخـرى ىي الغ ـ ــالبية ال يتوفـر لدييا ىذا السر ومن ثم من غيــر الج ــدوى االىتمــام

بيذه الفئة لخمق مي ــارة االبتك ــار والقدرة عمى االبــداع لديــيا.

[]07

وفي المقابل فإن البيئة الميسرة لإلبداع ال بد أن تتوفر فييا جممة أمور منيا:
 -تحقيق الحرية المشروعة.

 -توفر األمن النفسي واالجتماعي لمفرد.

 مزاولة الشورى المحكمة داخل المؤسسة. -بث روح المغامرة والمجازفة وقبول التحفيز

 خمق جو من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر. تشجيع األفكار الجديدة وتوفير الوقت الالزم لإلبداع. -تحقيق مبدأ تكافئ الفرص ودعم المبدعين.
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صحح
معيقات جهود تنمية التفكــــير االبتكـاري "مفــاهيم وتصورات خاطئة يجب أن تُ ّ

أ .د .زين الدين ضياف– أ .عبد القادر النصاري

خـــاتــمـــة:
وخالصة ما نختم بو ىذه الورقة البحثية  ،ىو التأكيد عمى ضرورة أخذ كل الفاعمين التنظيميين والقائمين

عمى شؤون االشراف مجمل الرؤى والتنظيرات المتعمقة بتنمية الفكر أو التفكير االبتكاري وكإحدى ُسبل تطوير
السموك االنساني ،ىذا االخير الذي بدوره بات يشكل أىم ميارة إنسانية يراىن عمييا دعاة التغيير والتطوير
التنظيمي اليوم .إضافة إلى ذلك  ،الحرص عمى كسر الحواجز المعيقة لجيود تنمية االبداع من خالل اقامة

دورات تكوينية متخصصة في ذلك واألخذ بمبدأ االندماج والتمكين لدى الموارد البشرية عمى اخالف أجنا سيا

ومستوياتيا التنظيمية.

المصادر والمراجع:
 -القـ ــرءان الك ـ ـريم.

[ -]0خضير كاظم حمود الفريجات وآخرون ،6119 :السموك التنظيمي مفاىيم معاصرة ،إثراء لمنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة
األولى ،ص.660
[-]6عبد االلو بن ابراىيم الحيزان ،6116 :لمحة عامة في التفكير االبداعي ،مكتبة الممك فيد الوطنية ،الرياض ،الطبعة األولى،
ص.07

[ -]3خضير كاظم حمود الفريجات وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.080
[-]4عبد االلو بن ابراىيم الحيزان ،مرجع سبق ذكره ،ص.61
[-]5مصطفى محمود أبوبكر ،6118 :ادارة الموارد البشرية -مدخل تحقيق الميزة التنافسية ،الدار الجامعية ،االسكندرية( ،ب.ط)،
ص-ص.058-057

[-]6نفس المرجع ،ص.059
[-]7عبد االلو بن ابراىيم الحيزان ،مرجع سبق ذكره ،ص.64
[-]8مصطفى محمود أبوبكر ،مرجع سبق ذكره ،ص.061
[-]9عبد االلو بن ابراىيم الحيزان ،مرجع سبق ذكره ،ص.64

[-]01سامية إسماعيل سكيك :ماي ،6100دور المعمم في توظيف البحث العممي لتنمية التفكير اإلبداعي لدى طمبة المرحمة
الثانوية في محافظة غزة ،بحث مقدم إلى مؤتمر"البحث العممي مفاىيمو ..أخالقياتو ..توظيفو" ،الجامعة اإلسالميةـ غزة ،ص
.769
[-]00مصطفى محمود أبوبكر ،مرجع سبق ذكره ،ص.060
[-]06نفس المرجع ،ص.066
[-]03نفس المرجع ،ص.063
[-]04نفس المرجع ،ص.064
[-]05عبد االلو بن ابراىيم الحيزان ،مرجع سبق ذكره ،ص.66
[-]06نفس المرجع ،ص.67

[ -]07مصطفى محمود أبوبكر ،مرجع سبق ذكره  ،ص-ص.065-064
[-]08عبد االلو بن ابراىيم الحيزان ،مرجع سبق ذكره ،ص.67
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إدراك ظاهرة جنوح األحداث وقاية من الجريمة

 دراسة وصفية بالمركز المتخصص إلعادة التربية بالحجار- إدراك ظاهرة جنوح األحداث وقاية من الجريمة
- عنابة

 الجزائر- نوري عشيشي (نفساني عيادي) – جامعة عبد الحميد مهري – قسنطينة
 وبما أن، ال شك أن ظاىرة جنوح األحداث وكيفية مواجيتيا من أىم الظواىر التي تقمق العالم بأسره:ممخص
 خاصة أن تمك،األحداث ىم عماد المستقبل وأصل المجتمع فان جنوحيم ضرر عمى أنفسيم وعمى المجتمع

الظاىرة اجتماعية مرضية تمس تمك الشريحة اليامة من المجتمع التي تعد حجر األساس التي تبنى عمييا كل
 فالمشرع الجزائري أولى اىتماما خاصا بفئة األحداث.المشاريع المستقبمية وتراىن عمييا كل سياسات الدول

الجانحين واألحداث الذين ىم في خطر معنوي بوضع اآلليات التي تؤدي حماية الحدث واصالحو منذ
 وقانون، وقانون اإلجراءات الجزائية، التي سجمت في كل من الدستور الجزائري وقانون العقوبات،االستقالل

تنظيم السجون إلى جانب انضمام الجزائر إلى االتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حماية واعادة تربية
.األحداث التي أوالىا المشرع الجزائري اىتماما بالغا بانضمامو إلى االتفاقيات الدولية لحقوق الطفل

Résumé: Il ne fait aucun doute que le phénomène de la délinquance juvénile et
comment faire face à des phénomènes les plus importants de préoccupation pour le
monde entier, et que les événements sont l'épine dorsale de l'avenir et l'origine de la
communauté, la délinquance de mal à eux-mêmes et à la société, en particulier au
phénomène de la sociale satisfaisante affectent ceux qui sont importants du segment
de la communauté, qui est la première pierre sur lequel tous les futurs projets et paris
toutes les politiques des Etats. législateur algérienne a accordé une attention
particulière à la catégorie des délinquants et des jeunes mineurs qui sont à risque
important de développer des mécanismes qui conduisent à la protection de
l'événement et réparé depuis l'indépendance, qui ont été enregistrées dans chacune de
la Constitution algérienne et le Code pénal et le Code de procédure pénale, la loi sur
l'organisation des prisons, ainsi que l'adhésion de l'Algérie aux conventions et
instruments internationaux la protection et la re-soulever des événements qui sont
accordés législateur algérien vif intérêt à se joindre aux conventions internationales
sur les droits des enfants.

2016 ) أفريل00( العدد

37

 المسيلة-مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف

نوري عشيشي

إدراك ظاهرة جنوح األحداث وقاية من الجريمة

مقدمة :لقد حرصت الدولة الجزائرية ومنذ السنين األولى لالستقالل عمى إعطاء األىمية البالغة لحماية األحداث
الجانحين وذلك من خالل سن القوانين والمراسيم متعمقة بإحداث مؤسسات متخصصة لالستقبال واإليواء ،وكذلك

وضعت مراسيم أخرى تيدف في مضمونيا إلى اإلجراءات الواجب إتباعيا وكذا أطر التكفل وفق مناىج قانونية
وعممية وتربوية أخالقية ومينية تنصير كميا من أجل غاية واحدة وىي حماية األحداث وفق المستجدات

العالمية ،حيث بقدر ما اعتمدت التشريعات الوطنية في أي دولة فمسفة اإلصالح والتأىيل عند تقنين أحكاميا

الخاصة باألحداث بقدر ما كان التشريع مساي ار لالتجاىات المستحدثة في مجال السياسة العقابية الحديثة.

ولمغوص في ىذا الموضوع ارتأينا التعرض إلى ىذا الموضوع في جزأين ،الجزء األول نسمط الضوء فيو عمى

ظاىرة جنوح األحداث من خالل التعرض إلى تعريف جنوح األحداث ،النظريات المفسرة لمسموك الجانح والوقاية
والعالج لجنوح األحداث ،أما الجزء الثاني من الموضوع نستعرض فيو مجيودات الدولة من أجل الحد من ظاىرة
جنوح األحداث وذلك من خالل جممة تدابير حماية الحدث الجانح وبذلك تفادي وقوعو في الجريمة وفي األخير

خاتمة وتوصيات.

الجزء األول :إدراك ظاهرة جنوح األحداث

 -تعريف جنوح األحداث:

لقد اختمف عمماء النفس وغيرىم في تحديد معنى دقيق لمفيوم الجنوح وتعددت بالتالي التعاريف التي وضعتيا
مختمف المدارس ،حيث اعتمد كل تيار في تحميمو وتفسيره عمى العوامل التي تخص اىتمامو ،مما أعطى

المفيوم دالالت متعددة بتعدد العموم التي تناولتو بالبحث والدراسة والتقصي ويرجع استعمال مصطمح الجنوح
ألول مرة عام  1899عندما فتحت أول محكمة لألحداث الجانحين في الواليات المتحدة األمريكية ،وتعتبر الفرد
جانحا إذا توفرت فيو شروط حددىا القانون ،ويدمج فييا السن والجنس وأنواع الجنح المرتكبة.

 – 1في المغة العربية :جنوح األحداث( ،جنح) يجنح جنوحا ،مال ( ،والجناح) :الجناية والجرم  ،1ولفظ الجناح
( بالضم) في قواميس المغة العربية يفيد اإلثم وبدلك يكون مرتكب اإلثم ىو الجانح بشرط أن ينطبق عميو قانون
األحداث.

 – 2في العموم القانونية :يعرف الدكتور منير العصرة جنوح األحداث عمى أنو" األحداث الذين دخموا في
صراع مع القانون وارتكبوا أفعاال تدخل في عداد الجرائم ،مما يؤدي بيم لممثول أمام محكمة األحداث".2
أما المشرع الجزائري فيعرفو عمى أنو" الجدث الجانح ىو الذي يقل سنو عن  18سنو ويقترف جريمة

منصوص عمييا في قانون العقوبات".3

 -2في عمم النفس :يورد الدكتور محمد خوج تعريفا لسيريل يورث بأن" الجنوح حالة تتوفر في الحدث كمما
أظير ميوال مضادة لممجتمع بدرجة خطيرة تجعمو ،أو يمكن أن تجعمو موضوع إلجراء رسمي".4

 – 3في عمم االجتماع :يعرفو الدكتور محمد عاطف غيث بأنو" مجموعة األفعال التي يقوم بيا الحدث منتيكا
معيا ار اجتماعيا معينا لوجود دافع معين ،أو لوجود مجموعة من العوامل أو الضغوط التي يخضع ليا الفاعل".5
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 النظريات المفسرة لمسموك الجانح:إن موضوع دراسة أسباب الجنوح ومحاولة فيمو يعد منحا أخذتو العموم اإلنسانية عمى عاتقيا في محاولة

لتحقيق االستقرار واألمن ،ومحاولة الحد من السموكات الجانحة واإلجرامية ونتعرض في ىذا الصدد إلى جممة

من أىم التيارات المفسرة لمسموك الجانح.

 – 1النظرية البيولوجية:

تؤكد ىذه النظرة عمى "أن التكوين البيولوجي لمفرد ىو المحدد الرئيسي لمسموك ،وقد ظير ىذا االتجاه عندما

لوحظ وجود عالقة وثيقة بين ظاىرة اإلجرام و بين سمات خاصة تتضح في ىيئة المجرم ومالمحو وطبعو ،مثل

الرأس الضخم ،حجم الجمجمة ،المالمح غير المستوية".6

 -لمبروزو ربط التكوين الفطري في تفسير السموك اإلجرامي.

 أج ار اقي ار يؤكد عمى أن السموك الجانح يرجع إلى عوامل وراثية جينية تتمثل في وجود كروموزوم( .) x.y.yوتؤكد الدراسات تواتر الجنوح داخل األسرة أكثر من نسبة تواتره عند عامة الناس.

 -تمف الجياز العصبي لمجانح.

 -ارتباك عمل الغدد يؤثر عمى االتزان االنفعالي لمفرد.

 – 2النظرية النفسية:
 -المدرسة التحميمية:

 في البداية اعتبر الجنوح كشكل من أشكال العصاب ،وبعدىا توصل الباحثون إلى أن األعراض العصابية الصمة ليا بالسموك الجانح ،ثم جاءت دراسات نفسية مرت بمرحمتين المرحمة األولى اعتبر الجانح بدون أنا أعمى
أما المرحمة الثانية فقد اعتبر فييا الجانح ذو أنا أعمى عنيف (ىذه النظرة يمتقي فييا فرويد وميالني كالين ولكن

كل واحد يفسره حسب المنطق الذي يقتنع بو).

 يرجع فرويد الجنوح إلى أناه األعمى القاسي ( فشل في حل عقدة أوديب). ميالني كالين :األم الصالحة ،واألم السيئة ،ثم الثنائية النزوية(نزوة الحياة والموت) -أنا فرويد :الجانح إنسان بدون أنا أعمى.

 المدرسة السموكية :تفسر جنوح األحداث عمى أنو" استجابة غير موجية لمقمق الناتج عن استمرار اإلحباط،ويرى بعضيم اآلخر أن ىذه االستجابات مكتسبة وتشبع حاجات الحدث الجانح المختمفة ،ويرى فريق ثالث أن

الحدث الجانح فشل في اكتساب عوامل الضبط الذاتي التي تضبط سموكو العدواني خالل عممية التنشئة

االجتماعية ".7

 -المدرسة المعرفية :يرى البس أن" الجنوح يعود إلى األفكار الالعقالنية التي يتبناىا الفرد ويسمك من

خالليا ،بينما يرى بيك أن التشوىات المعرفية التي يحمميا المراىقون التي تؤدي إلى حاالت اكتئاب ىي

المسئولة عن سموكات الجانحين ومن الصعب تحديد العوامل كميا التي تؤدي إلى جنوح األحداث".8
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 – 3النظرية االجتماعية:
تقوم ىذه النظرية عمى افتراض أن جنوح األحداث ظاىرة ذات أبعاد اجتماعية معينة ويركز أصحاب ىذا االتجاه

عمى تحديد األبعاد وتشخيص العوامل المختمفة التي تحدد أرضية الجنوح وخمفيتو.

 نظرة دوركايم :السموك االنحرافي حسب دوركايم ظاىرة ينشئيا المجتمع ذاتو ،مقدما بذلك عدة تفسيرات.9" ... نظرية الصراع الثقافي :قام بيا العالم االجتماعي سمين( لتفسير السموك الجانح فمن رأيو أن ذلك السموك ىووليد تعارض معايير الجماعة المعددة التي نشأ فييا الفرد مع معايير المجتمع الكمي).

 أخذ سندرال ند من نظرية مبدأ الصراع بين المعايير الثقافية المختمفة حيث قال" إن الشخص يصبح جانحاعندما تطغى عمى تصرفاتو المعايير الجانحة السائدة في جماعة انتمى إلييا ضد المعايير المتكيفة التي تحكم

المجتمع الكمي".10

ودائما في إطار ال تفسير االجتماعي لمجنوح والجريمة نجد " انريكو فيري" الذي أقام أسس لعمم اجتماع جنائي

حقيقي في كتابو" عمم االجتماع الجنائي" الذي ظير سنة " 1851يؤكد عمى األسباب والنتائج االجتماعية
لالنحراف والجريمة ،فيو يرى أن العوامل االجتماعية لمجريمة تنتج عن الوسط االجتماعي الذي يعيش فيو الطفل

الجانح ،ككثافة السكان والديانة ،وبنية العائمة ،ونظام التربية ،واإلنتاج االقتصادي والكحولية ،والتنظيم

االقتصادي والسياسي".11

 - 4النظرية االقتصادية :يرى أصحاب ىده النظرية أن الجنوح وليد ظروف اقتصادية صعبة ،حيث يشيع
انتشار الفقر والعوز الشديد والبطالة وسوء األحوال المادية ،الذي يؤدي بدوره إلى الحرمان ومن ثم تتولد لدى
الفرد مشاعر حادة لالنتقام ،تتبمور ىده المشاعر في أنماط سموكية منحرفة ومضادة لممجتمع ،ويعتبر بونجر

 bongerالتنظيم االقتصادي الكمي لممجتمع مسؤوال عن الجنوح ويدفع إلى االنحراف".12

 - 5النظرية اإلسالمية :ويبينيا قولو تعالى ( :إنيم فتية آمنوا بربيم وزدناىم ىدى ) ،سورة الكيف:
. 13فاإلسالم قد رسم الطريق الصحيح لبناء إنسان صحيح النفس والعقل والجسم ،بحيث يصبح لبنة قوية

متماسكة وعنص ار ايجابيا صالحا في مجتمعو الكبير كما رسم الطريق الصحيح لبناء المجتمع اإلنساني الفاضل

والدي يشكل البيئة الصالحة لبناء اإلنسان بالتنشئة السميمة والتربية القويمة.

 – 6النظرية التكاممية :تشير األستاذة حميمة الوادفل إلى" أن ظاىرة جنوح األحداث ظاىرة معقدة ،ال يدخل
عامل واحد من العوامل المشار إلييا أنفا في تفسيرىا ،بحيث يجب أن ننظر إلييا بمنظار الشخصية اإلنسانية

بوصفيا وحدة عضوية – نفسية – اجتماعية – ثقافية متفاعمة" .13وبيذا ظير االتجاه الحديث الذي يرى أن
ظاىرة الجنوح ىي محصمة مجموعة من القوى الخارجية

( البيئية) والداخمية ( الفردية) التي تتفاعل معا ،ىدا االتجاه دعت إليو الشريعة اإلسالمية ،حيث أنيا تمثل نظاما
متكامال ومتوازنا يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل المؤثرة في السموك اإلنساني ،حيث التركيز عمى العوامل
بشقييا الوراثي والبيئي وإلظيار دور العوامل الوراثية في تشكيل السموك اإلنساني نجد الرسول (ص) يقول:

"تخيروا لنطفكم ،وانكحوا األكفاء ،وانكحوا إلييم".14
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كما وضحت الشريعة اإلسالمية ما لمبيئة المحيطة من تأثير مميز عمى سموك الفرد حيث قال الرسول(ص):
"كل مولود يولد عمى الفترة ،فأبواه ييودانو ،أو ينصرانو ،أو يمجسانو ،كمثل البييمة تنتج البييمة ،ىل ترى فييا

جدعاء".15

 -الوقاية والعالج لجنوح األحداث:

أ – الوقاية:

 -اتخاذ كل التدابير الوقائية الالزمة في إطار األسرة والمدرسة والمؤسسات االجتماعية المختمفة ،ووضع

برامج لمتوعية ووجوب تضافر جيود األسرة والمدرسة عمى الخصوص ووسائل اإلعالم والمجتمع بصفة عامة في

تفادي أسباب الجنوح.

 مح اولة التنبؤ المبكر بالجنوح وتحديد القابمين لمجنوح باستخدام مقاييس القابمية لمجنوح حتى يمكن اتخاذاإلجراءات الوقائية قبل تفاقم المشاكل.

 -توجيو وارشاد الوالدين بخصوص عممية التنشئة االجتماعية لألطفال المراىقين.

ب – العالج:

يورد الدكتور حامد عبد الرحمان زى ارن فيما يتعمق بالعالج ما يمي:

" العالج النفسي :إما فرديا أو جماعيا ومحاولة تصحيح السموك الجانح وتعديل مفيوم الذات عن طريق العالج

المتمركز حول العميل ،مع االىتمام بعالج الشخصية والسمات المرتبطة بالجنوح ،وحل الصراعات ومقابمة

عوامل اإلحباط ودوافع العدوان ومحاولة التغمب عمييا واشباع الحاجات النفسية خاصة الحاجة إلى األمن وابدال
السموك العدواني بسموك بناء واالىتمام بالتربية الجنسية.

 اإلرشاد العالجي والتربوي والميني لمحدث الجانح في جو نفسي مالئم يتسم بالفيم والمساندة والتوجيو السميمنحو سموك فعال مقبول ومساعدة الحدث الجانح عمى رسم فمسفة جديدة لمحياة.

 إرشاد الوالدين وتحمميما مسؤولية العمل عمى تجنب الحدث التعرض لألزمات االنفعالية ومواقف الصراعواإلحباط

وتصحيح أساليب المعاممة الوالدية المضطربة و أساليب التربية الخاطئة وأثارىا السيئة واالعتراف بشخصية

األوالد وتجنب ا لتفرقة في المعاممة بينيم وتجنب المقارنة بين األطفال ،وان يكون الوالدين قدوة سموكية حسنة

لألوالد.

 العالج البيئي وتعديل العوامل البيئية العامة داخل المنزل وخارجو وشغل وقت الفراغ والترفيو المناسبوالرياضة والنشاط االجتماعي.

 توفير الرعاية االجتماعية لمحدث الجانح لألسرة والمدرسة أو المؤسسة واستخدام كافة إمكانيات الخدمةاالجتماعية المستمرة في المجتمع.16"...
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الجزء الثاني :مجهودات الجزائر لمحد من ظاهرة جنوح األحداث
لقد أكدت الدكتورة زينب حميدة بقادة عمى "إن المشرع الجزائري أولى اىتماما خاصا بفئة األحداث الجانحين

واألحداث الذين ىم في خطر معنوي بوضع اآلليات التي تؤدي حماية الحدث واصالحو منذ االستقالل ،التي
سجمت في كل من الدستور الجزائري وقانون العقوبات ،وقانون اإلجراءات الجزائية ،وقانون تنظيم السجون إلى

جانب انضمام الجزائر إلى االتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حماية واعادة تربية األحداث التي أوالىا
المشرع الجزائري اىتماما بالغا بانضمامو إلى االتفاقيات الدولية لحقوق الطفل".17
ويتجمى ىذا االىتمام عمى الخصوص فيما يمي:

أ  -إنشاء هياكل االستقبال واإليواء:

كانت سنة  1965البداية الحقيقية لمدولة الجزائرية لمتكفل وحماية فئة األحداث عموما ،حيث انطمقت بتوفير

مؤسسات ومراكز لمحماية والرعاية وذلك بموجب األمر رقم  215/65وكانت ىذه المؤسسات والمراكز تابعة

لو ازرة الشباب والرياضة ،لكن ىذا األمر  215/65بعد مرور 10سنوات ألغيت أحكامو بموجب األمر 64/75

المؤرخ في  1975/09/26الذي يتضمن أحداث المؤسسات والمصالح المكمفة بحماية الطفولة والمراىقة والتي
قسمت إلى أربعة أقسام أساسية من بينيا المراكز التخصصية إلعادة التربية ومصالح المالحظة والتربية في

الوسط المفتوح.

 – 1المراكز التخصصية إلعادة التربية :عرفتيا المادة 8وحددت مياميا المادة 11من األمر  64/75وفي سنة
 1987وبموجب المرسوم  261/87تضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية ،فأنشئت بموجب المرسوم
السمف الذكر وألول مرة مراكز جديدة متخصصة في إعادة التربية في كل من والية الشمف ،أم البواقي ،تيارت،

جيجل وسكيكدة ،ثم توسعت العممية لتشمل واليات أخر ليصبح عددىا  29مرك از ( 5لمبنات و 24لمذكور)،18
من ضمنيا المركز المتخصص إلعادة التربية بالحجار والية نموذجا عن ىذه المؤسسات.

 - 2مصالح المالحظة والتربية في الوسط المفتوح :عرفتيا المادة  19وحددت مياميا المادة  20من األمر
السابق ذكره ،فيذه المصالح تعنى بشؤون األحداث الذين ىم عرضة لمجنوح الموضوعين تحت نظام الحرية
والمراقبة ،وذلك بتوفير المناخ والبيئة المناسبة لتجنبيم بوادر وعوامل الجنوح ،فيمكن القول أن ىذه المصالح ليا

دور عالجي ووقائي ومساعدة األحداث عمى تجاوز الصعاب والتكيف السميم مع مجتمعيم.

النموذج :المركز المتخصص إلعادة التربية بالحجار – عنابة.

تاريخ اإلنشاء واالفتتاح :تم إنشاء ىذا المركز وفق المرسوم رقم  100/76المؤرخ في  1976 /05/25وكان

االفتتاح الرسمي في السنة البيداغوجية  ،72/71بطاقة استيعاب  90حدث ،و يعمل حاليا وفق "المرسوم

التنفيذي رقم 165-12المؤرخ في  2012/04/05المتضمن تعديل القانون األساسي النموذجي لممؤسسات
المتخصصة في حماية الطفولة والمراىقة".19

و"القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2013/05/22الذي يحدد التنظيم الداخمي لممؤسسات المتخصصة في

حماية الطفولة والمراىقة" ،20فميام المركز كما تحدده المادة  6من المرسوم السالف الذكر تتجمى في ضمان
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التربية واعادة التربية والحماية واعادة اإلدماج لألحداث الجانحين وفي ىذا المنحى تؤكد الدكتورة زيتوني عائشة
بية عمى" أن مفي وم إعادة التربية يشير عموما إلى أن الشخص قد حصل عمى تربية وىو اآلن يعيدىا وتتم ىذه
العممية لبعض األسباب منيا :أنو أخفق في جانب من جوانب حياتو االجتماعية أو يكون قد اكتسب عادات

سموكية سيئة وليذا يجب أن تعاد تربيتو أو أن الشخص لم تتم تربيتو تربية سوية في بداية األمر وعموما فان

إعادة تربية الحدث الجانح ىي بوجو عام عبارة عن تطبيق تدبير ذو ثالثة تشعبات في سبيل إصالحو:
 -التدبير الشفائي :بحيث يخضع الحدث لإلجراءات االستشفائية الطبية والسيكولوجية.

 التدبير الميني :من خالل تييئتو ليكسب عيشو عن طريق توجييو بعد الد ارسة إلى تعمم مينة. -التدبير التربوي :والذي ييدف إلى جعل الحدث الجانح منسجما مع البنيات االجتماعية".21

فوفق تمك التدابير استقبمنا خالل الموسم البيداغوجي  2015/2014و إلى غاية  2015،08/05/27أحداث،

بعد عمميات( اإلدماج األسري ،رفع اليد ،اليروب) سجمنا حضور فعمي بالمركز يساوي  04أحداث متمدرسين

في المدرسة العادية 3( ،بالمرحمة المتوسطة 1 ،حدث بالمرحمة االبتدائية) ،وخالل العشرة سنوات األخيرة استقبمنا
 502حدث موزعين وفق الجداول التالية:

األحداث الموضوعين بالمركز خالل العشر سنوات األخيرة
عدد األحداث في سنة 2005

عدد األحداث في سنة 2010

93
عدد األحداث في سنة 2006

47
عدد األحداث في سنة 2011

81
عدد األحداث في سنة 2007

23
عدد األحداث في سنة 2012

68
عدد األحداث في سنة 2008

30
عدد األحداث في سنة 2013

57
عدد األحداث في سنة 2009

32
عدد األحداث في سنة 2014

61
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األحداث الموضوعين بالمركز خالل سنة 2114
األشير

العدد

جانفي

4

فيفري

00

مارس

1

أفريل

2

ماي

2

جوان

00

جويمية

00

أوت

00

سبتمبر

1

أكتوبر

0

نوفمبر

0

ديسمبر

00

المجموع

10

ب  -الهيآت الرسمية لحماية األحداث الجانحين:
 -1قاضي االحداث:

أقر قانون اإلجراءات الجزائية بوجوب قضاء خاص لصالح فئة األحداث كحماية وامتياز ايجابي ،حيث يعين

ليم قاضي يتمتع بالخبرة إذا كانت محكمة األحداث تقع بمقر المجمس القضائي بقرار من وزير العدل ،أما في

المحاكم األخرى التي تقع خارج المجمس القضائي يعين قاضي لألحداث لنفس المدة السابقة بأمر من رئيس
المجمس القضائي الذي تقع تمك المحكمة في مجال اختصاصو ،وذلك طبقا لممادة  449ق.ا.ج.ج ،و ىذا

لمتمييز بين الحدث الجانح والراشد حتى ولو كان الحدث فاعل أصمي أو شريك.

 – 2المستشار المندوب :في حالة االستئناف لألحكام الصادرة في حق األحداث يخول القانون لممستشار

المندوب بحماية األحداث كافة السمطات المخولة لقاضي األحداث بمقتضى المواد  453ق.ا.ج.ج إلى 455

ق.ا.ج.ج و ىذا طبقا لممادة  437ق.ا.ج.ج ،أي يحل المستشار المندوب محل قاضي األحداث مع جميع
الصالحيات المخولة ليذا األخير ،ويرأس غرفة األحداث التي يشكميا مع مستشارين مساعدين بحضور النيابة

العامة وكاتب ضبط.
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 – 3شرطة األحداث :نظ ار لمدور الفعال لمشرطة في الوقاية ورعاية األحداث قامت المديرية العامة لمشرطة عمى
غرار األجيزة األمنية األخرى بإنشاء فرق خاصة ومتخصصة ليذه الفئة من المجتمع تنتشر عمى مستوى جميع

مقرات أمن واليات الوطن غرضيا حماية األحداث لذلك اقترن اسميا بفرقة حماية األحداث.

 – 4فرقة الدرك الوطني :نظ ار لمدور الذي تمعبو الييآت الرسمية في معالجة قضايا األحداث ولمحاربة الجنوح
المبكر لألحداث فان و ازرة الدفاع الوطني لم تبقى مكتوفة األيدي بل تدخمت بقوة في الميدان خاصة في رعاية
شؤون األحداث إلنقاذىم من الضياع المحتم واالنغماس في عالم الجنوح الذي ال يرحم.

ج  -الجهات القضائية:

 -1غرف األحداث :أقر القانون الجزائري إنشاء جيات قضائية خاصة ومتخصصة فتم بموجب المادة 472
ق.ا.ج.ج إنشاء غرف لألحداث عمى مستوى كل مجمس قضائي لمعناية بشؤون تمك الفئة.

 – 2قسم األحداث :خارج المحاكم التي تقع خارج المجمس القضائي تم استحداث قسم خاص بشؤون األحداث

طبقا لممادة  447ق.ا.ج.ج يعنى بشؤون ىذه الفئة األخيرة.

د  -مجال التشريع الوطني:

 – 1قانون اإلجراءات الجزائية:
 – 2قانون العقوبات:

 – 3قانون التضامن الوطني:
 – 4قوانين حماية األحداث أثناء المحاكمة
 -حضور المحامي إجباري

 حضور المساعدين مع القاضي -سرية المرافعات

وىناك قوانين أخرى كحماية الحدث في وسائل اإلعالم ،الحماية الصحية وحماية األحداث داخل مؤسسات

العمل.

الخاتمة:
يظير من خالل عرضنا لظاىرة جنوح األحداث وتدابير الدولة لحمايتيم بأن الجزائر قطعت شوطا كبي ار
خاصة فيما يتعمق بإيجاد النصوص التشريعية وتوفير اإلمكانيات واآلليات الالزمة لوضع ىذه النصوص موضع

التنفيذ ىذا من جية ومن جية ثانية تسخير كل إمكانيات الدولة من أجل إدماج ىذه الفئة في المجتمع ليكونوا

أعضاء صالحين ومفيدين لموطن لكننا رغم ذلك نطمح إلى المزيد من المكاسب لفائدة ىؤالء وذلك بتنسيق جيود

كل الفاعمين والمعنيين في مجال األحداث بصفة عامة والجانحين بصفة خاصة.
وعمى ىذا األساس أقترح التوصيات التالية:

 -ضرورة توحيد الرؤى لتبني مفيوم موحد لجنوح األحداث.
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 تزويد كل الفاعمين االجتماعيين في مجال األحداث الجانحين تكوين قاعدي و مستمر يتمحور حول عمماإلجرام والعقاب ،نظريات جنوح األحداث ،عمم النفس الطفولة والمراىقة ،قانون الطفولة ،عموم التربية ،األساليب

التربوية الحديثة.

 -إسناد ميمة عممية ما بعد إعادة التربية إلى ىيئة ممثمة من مختمف القطاعات.

المراجع:

 – 1ابن منظور :لسان العرب ،دار المعارف ،مصر ،ط ،1988 ،3ص.696
 – 2منير العصرة :رعاية األحداث ومشكمة التقويم ،مؤسسة روز اليوسف ،مصر ،دت ،ص.48
 – 3محمد عبد القادر قواسمية :األحداث المنحرفون في التشريع الجزائري ،مؤسسة الوطنية لمكتاب ،ص.62

 – 4عبد اهلل محمد خوج :مظاىر الجنوح عند األحداث وأسبابو الثقافية واألمنية ،دار النشر ،لمكتب األمنية والتدريب ،السعودية،
 ،1989ص.40
 – 5محمد عاطف غيث :المشاكل االجتماعية والسموك االنحراف ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،دط ،1995 ،ص.113
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الطريق إلى المنظمة المعاصرة يمر عن طريق االبتكار االداري
عمي رقيق برة – جامعة الجزائر

 تعتبر اإلدارة االبتكارية أحد المفاىيم اإلدارية التي يمكن استخداميا في مختمف أنواع المنظمات:ممخص
الخاصـة والعامـة باعتبارىا مدخل إداري شامل يساعد من خالل المراحل المختمفة ليا– صياغة االستراتيجية
االبتكارية وتنفيذىا ومراجعتيا –في تحقيق المنظمة االبتكارية و ذلك بحشد طاقاتيا لتحقيق انجازات استراتيجية
 ويمكن تطبيق مفيوم اإلدارة االبتكارية في المنظمات مـن خالل قياميا.طبقا لألولويات التي تضعيا اإلدارة
 وتحديد أبعاد العالقـة بينيا و بين بيئتيا بما،بتحديد الرؤية المستقبمية ليا وتحديد غاياتيا عمى المدى الطويل

 ونقاط الضعف والقوة المميزة ليا وذلك بيدف اتخاذ الق اررات، يساعد في تحديد الفرص والمخاطر المحيطة
غير أن التحديات الراىنة وغيرىا صعبت من إمكانية. االستراتيجية عمى المدى البعيد و مراجعتيا وتقويميا
دخول منظماتنا بمختمف األنشطة وحيازة مركز تنافسي فييا ألن الجيود المتواضعة و القدرات المحدودة إلداراتيا

 لذا ترى الدراسة أن ىمنا الضروري أن.و بالخصوص ثقافة االبتكار لدييا ليست كافية لمواجية ىذه التحديات
 وبالتالي البحث عن االستراتيجية االبتكارية المناسبة لمتكيف مع ىذه،تيتم ىذه الدول بكل ما لو عالقة بالتنافس

.التغيرات وضمان تحسينا ألداء واالستمرار لفترة طويمة
Résumé: Le Département innovant un des concepts de gestion qui peuvent être
utilisés dans différents types d'organisations privées et publiques comme une entrée
de gestion complet pour aider à travers les différentes étapes a élargi la stratégie
d'innovation, la mise en œuvre et de revoir la rédaction à atteindre organisation
innovante et ainsi mobilisé ses énergies pour atteindre les résultats de la stratégie en
fonction des priorités fixées par l'administration . Et peut être appliqué à la notion de
gestion de l'innovation dans les organisations à travers établi leur vision de l'avenir
doivent identifier les objectifs à long terme, et de déterminer les dimensions de la
relation entre eux et leur environnement, y compris aidé des occasions difficiles et les
risques entourant et faiblesses distinctifs et de la force dans le but de prendre des
décisions stratégiques à long terme et modérés et l'évaluation. Cependant, les défis
actuels et il est difficile pour autre que la possibilité d'entrée de nos organisations
dans diverses activités et l'acquisition de la position concurrentielle parce que les
modestes efforts et les capacités limitées de leurs administrations et en particulier la
culture de l'innovation n'a pas suffisante pour répondre à ces défis. Par conséquent,
l'étude suggère que notre préoccupation est essentiel que ces pays sont intéressés par
tout ce qui a à faire pour concurrencer, et donc la recherche de la stratégie
d'innovation appropriée pour adapter à ces changements et de veiller à l'amélioration
des performances et de continuer pendant une longue période.
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مقدمة:
يجمع التخاطب االجتماعي العالمي المعاصر عمى أن االبتكار اإلداري سيكون العصا السحرية في تحسين أداء

القطاع الخاص والعام ،وخصوصا و أ نو في عصرنا الراىن  ،تواجـو كافـة منظمات األعمال سواء كانت عامة

أو خاصة  ،إنتاجية أم خدمات ية  .تحديات كثيرة نتيجة لمـتغيرات والتطـورات العممية والتقنية السريعة والمستمرة ،
وأمام تمك التحديات المحمومة أضحت اإلدارة التقميدية بطريقة تسييرىا و وسائميا عاجزة عن جعل المنظمة قادرة

عمى االبتكار .األمر الذي يحتم عمى ىذه المنظمات استخدام كل ما يتاح ليا مـن أساليب إدارية معاصرة تمكنيا
من ذلك  .وقد وجد الباحثون ضالتيم في أسموب اإلدارة االبتكارية كونيا تمثـل منيجاً فكريا يتميز بالحداثة
والريادية ويتسم من خالل عممياتو ووسائمو بالقدرة عمى زيادة القـدرات التنافـسية لممنظمة وتطوير أدائيا ىذا

األسموب الذي تبنتو معظم منظمات األعمال في البمدان المتقدمة وبعض البمدان السائرة في طريق النمو وكان لو
األثر األكبر في تفوقيا وتميزىا .

وتنبع أىمية اإلدارة االبتكارية من حقيقة مفادىا  :أن كل المنظمات تحرص عمى تحسين وتطوير أدائيا لموصـول
إلى األداء المتفوق وأ ن واقع المنظمـات يشير إلى أن مستوى نجاح المنظمات في تحقيق ذلك يتفاوت حسب

كفاءة االدارة االبتكارية ...

العرض :ان المنظمات الناجحة في العصر الراىن الذي يتزايد فيو ايقاع االبتكار والتطور اليائل في التكنولوجيا
و العمميات االبتكارية ،وىي تمك المنظمات التي تمكنت من المحافظة عمى ذاتيا متألقة باستمرار ،دائمة التجدد

 ,حيويتيا ال تنتيي وشبابيا دائم .1حيث أصبح من الضروري عمى المنظمات تبني أساليب جديدة تتالءم و
طبيعة المرحمة  ،حيث يكون التجديد و االبتكار المحور األساسي ليذه األساليب  ،فمقد أكدت الخبرة التاريخية

أن أي منظمة ميما كانت امكانياتيا أو قدرتيا ال تستطيع المحافظة عمى موقعيا التنافسي اال اذا اعتمدت
األساليب و االستراتيجيات الحديثة في االبتكار الذي يعتبر أحد أىم الركائز لبناء و تعزيز القدرة التنافسية ليذه

المنظمات .

لذلك تجتيد المنظمات بصورة عامة في تييئة مستمزمات وعوامل واسباب ومرتكزات بقائيا  ،واستمرار تفوقيا

بخاصة في مواجية تحديات العولمة  .وتتباين المنظمات في قدراتيا (عناصر قوتيا) فيٍ تحقيق ذلك االمر

الذي يتجسد في انسحابٍ وتالش لمنظمات  ،و استقرار و بقاء لمنظمات أخرى استطاعت أن تحافظ عمى
نجاحيا ألنيا تمكنت من تحقيق قفزات نوعية مخترقة بذلك السوق و مييمنة عميو ال لسبب سوى أنيا اىتدت الى

تحديد األسباب و النتائج ،وسعت الى فتح نوافذ وقنوات ومد جسور بينيا وبين المؤسسات العممية واالكاديمية

والمراكز البحثية  ،لإلفادة من الخبرات العممية المتوافرة فييا  ،لتطوير منتجات قائمة .فضال عن االبتكار

واالبداع في مجال المنتجات الجديدة والقائمة  .وقد اشار )  (Nonaka& Kennyبأن النجاح في مواجية
تحديات المنافسة الشاممة يتم من خالل تعامل االدارة المتفاعل مع حاالت االبتكار الفعال وفي معالجة

1-DEAN,B.,2000,Creativity & Innovation , Web Page E.d .dean , P-1,.
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المعمومات الجديدة والمستجدة وتقديميا بييئة منتجات حاجةً المجتمع )  ،فضال عن ذلك فان الثبات في السوق
والتفوق عمى المنافسين يجب ان يستند الى أساليب تصنيعيو وتسويقية جديدة

2

.ولم تكتف بذلك فحسب بل

أنيا سعت الى تأسيس أقسام لمبحث و التطوير لدييا استجابة مع معدالت تغير البيئة المتسارع و اشتداد حدة

خيار استراتيجيا.
ا
المنافسة تحت مظمة العولمة  ،بتأكيدىا عمى االبتكار و االبداع

لقد أصبح االبتكار أحد المؤشرات اليامة التي تساعد الى حد كبير في االستدالل عمى مدى تقدم المؤسسات.

3

ألن النظرة الى االبتكار قد تغيرت كثي ار في وقتنا الحاضر سواء عمى مستوى المنظمات أو الدول حيث أصبح

معيا ار يحدد عمى ضوئو درجة تقدم الدول و األمم في دفع عجمة التنمية االجتماعية واالقتصادية .لذلك نجد عمى
سبيل المثال ال الحصر أن المؤسسات اليابانية تخصص ما يزيد عن %30من كل مخرجاتيا عمى أنشطة

البحث و التطوير  ،و في مسح حديث ،وجد أن  % 62من كل المؤسسات األمريكية التي تستخدم أكثر من

 011عامل تقدم تدريبا في مجال االبتكار لعاممييا  ،زيادة بمقدار % 25ما بين  0999و  ,4 6112و نتيجة
لمظروف المحيطة بالمنظمات المتميزة بالتغير الشديد و التعقيد حيث فرضت عمييا تحديات عديدة و كبيرة لم

تشيدىا من قبل  ،والتي يجب أن تسارع في مواجيتيا لكن بكفاءة و فعالية  ،ىذا ما يتطمب قدرات ابداعية لدى

المنظمات و بالخصوص الى االدارة بوجو خاص حتى تمكنو من ايجاد حمول و أفكار جديدة لمشكالتيا و من

ثمة االستمرار و النمو  .ومما الشك فيو أن القيادة تمعب دو ار فعاال في تحفيز أو اعاقة االبتكار داخل المؤسسة
 ،حيث تعرف القيادة عمى أنيا  :ممارسة التأثير عمى الموظفين ( العاممين )  ،بحيث يتعاونون فيما بينيم في

سبيل تحقيق ىدف مشترك  .5فالقيادة االبتكارية في المنظمات ىي التي تشيع جو االبتكار و توجد الحوافز  ،في
حين أن القيادة البيروقراطية المحافظة عمى الحالة القائمة تجد من التغيير الخطر الذي يشيع الفوضى  ،و اذا
كان نمط القيادة األول يتسم بأسموب المرونة و التحرر من اليرمية و جمود اليياكل و القواعد و الميل الى فرق

العمل و الوحدات المستقمة فان النمط الثاني ( البيروقراطي ) يتسم بالمركزية و عدم المرونة  ،اليرمية ،

الروتينات القوية  ،و اتصاالت أسفل – األعمى  .لذلك كانت االدارة محور االىتمام االساس لمبحث .وميما يكن
من امر فان ىدف االدارة بعامة أياً كان نوعيا و طبيعة عمميا فضالً عن شكل مــمكيتيا ،ىو تحقيق أعمى
مستوى من الفاعمية والكفاية .

وتأسيساً عمى ذلك يمكن تحديد أىداف االدارة كاالتي:6

أ -الكمفة :وتعني تحقيق المستوى المطموب من االنتاج بالكمية المطموبة و بالنوعية المستيدفة بأدنى تكمفة و
جعل كمفة الوحدة المنتجة في أدنى ما يمكن.

-2-Nonaka ,1.&K,Kenny M.,(1991) . Towards a New Theory of Management , Journal of Engineering & Technology
Management , vol 8 , p73M
3
 سعيد يس عامر  :االدارة و أفاق المستقبل  ،مركز سير فيس لالستشارات و التطوير االداري  ،مصر  ، 8991ص 3924
 المرجع نفسه  ،ص . 3925
 صالح بن سليمن الرشيد  :نحو بناء اطارا منهجيا لإلبداع و تميز األعمال في المؤسسات العربية  ،بحث مقدم ضمن المؤتمر العربي السنوي في االدارة" االبداع و التجديد "  ،المؤسسة العربية للتنمية االدارية  ،شرم الشيخ  ،مصر أيام  31-32نوفمبر  ، 3002ص 32
6
-مجلة اإلدارة واالقتصاد العدد الثاني والسبعون 3001 ،
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ب .التسميم  :ويقصد بو سرعة التجييز و االلتزام والدقة في تحديد المواقيت الزمنية وتقميصيا الى أدنى الحدود
و بما يضمن تحقيق رضا الزبائن .

ج .المرونة  :وتتمثل في سرعة وامكانية استجابة النظام االنتاجي  ،إلنتاج سمع أو خدمات أخرى وذلك لضمان
تحقيق رضا المستفيدين .

د .النوعية(الجودة) :وتعني ضمان تحقيق مستوى عال من المواصفات التي يرغبو الجميور المستفيد ،و تحقق
رضاىم.

ىـ  .االبتكار واالبداع  :يقصد بو تقديم سمع او خدمات جديدة وغير معروفة في ما مضى ،اي خمق فرص
جديدة وايجاد اسواق جديدة .

واعتماداً عمى ما تقدم يمكن تصنيف ىذه االىداف في مجموعتين :

اع ىادف و ىذا الجديد يوجو نحو تحقيق :االستجابة األفضل
اإلتيان بالجديد اإلداري ،وألن اإلدارة نشاط و ٍ
لمنتجات الشركة وخدماتيا لحاجات زبائنيا كما في الزبونية ،و زيادة األداء بشكل جذري أو تدريجي كما في

مفاىيم إعادة اليندسة والتحسين المستمر ،وتحسين طرق العمل (كما في دراسة العمل والحركة) ،وتحسين

المدارة ذاتياً) ،وتحسين عالقات الشركة مع
عالقات العمل في الشركة (كما في مفاىيم العمل الجماعي والفرق ُ
بيئتيا الخارجية (كما في مفاىيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة) ،ومراعاة أفضل لمطالب مصالح

أصحاب المصمحة والصالح العام ...إلخ .

وفي ىذا السياق فإن االبتكار اإلداري يعني التوصل إلى المفاىيم الجديدة القابمة لمتحويل لسياسات وتنظيمات

وطرق جديدة ،تساىم في تطوير األداء في المنظمة .بل إن بعض ىذه المفاىيم يتعمق بتطوير عممية االبتكار

وتنظيمو ،واجراءات نقل أفكاره الجديدة إلى منتجات جديدة ،ومن ثم اإلسراع في إنشائو لألسواق الجديدة.

فاليدف النيائي ليذا االبتكار يتمثل في تحسين استخدام الموارد وتحقيق النتائج األفضل ،مقارنة مع الفترة

الماضية ،أو مقارنة مع أفضل المنافسين .وىذا ما يمكن أن نجممو بالتأكيد عمى أن االبتكار اإلداري ىو في
ىدفو األخير ونتاجو الحقيقي األكثر أىمية يتمثل في ابتكار اإلنتاجية أي :االبتكار اإلداري= ابتكار اإلنتاجية

فاألسموب االداري بشكل أو بأخر يؤثر في ثقافة المنظمة و عميو تصنف المنظمات حسب ثقافتيا إلى منظمات

ذات ثقافة غير ابتكارية ) ،(Uninnovativeومنظمات ذات ثقافة ابتكارية  (Innovation-Based).وتعد
المنظمات المحافظة التي عادة ما تعمل في بيئات أعمال مستقرة في ظل ادارة تفتقد الى ثقافة االبتكار ويتم فييا
تعزيز األبعاد الصمبة لثقافة المنظمة المتمثمة في الييكل التنظيمي ،والخصائص الرسمية واليرمية والوظيفية

المتخصصة ،واإلجراءات والقواعد المحددة التي يكون من غير المسموح تجاوزىا أو العمل خارجيا ،وتُعد
منظمات معززة لمحالة القائمة ومعيقة لالبتكار .أما في المنظمات القائمة عمى االبتكار و التي تعمل تحت ظل
ادارة مبتكرة أين توفر بيئات أعمال متغيرة؛ فإن العناصر الصمبة تضعف وتتقمص ليتم التعويل بدرجة أكبر

عمى العناصر الناعمة المكونة لمثقافة المتمثمة بقيم المبادرة ،وأساليب العمل القائمة عمى الفريق ،واالستجابة
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السريعة لمتغيرات في البيئة والتفكير والنظر خارج الصندوق (المنظمة وثقافتيا الحالية) ،مما يجعميا أكثر تقبال

لألفكار والمفاىيم وطرق العمل الجديدة ،التي يأتي بيا االبتكار والمبتكرون في المنظمة .

إن اإلدارة المبتكرة ىي التي تخمق ثقافة المنظمات االبتكاريةالتي تتسم بالميل إلى تأكيد روح المبادرة وأسبقية
األفراد عمى القواعد واإلجراءات المحددة ،مع رؤية مفتوحة لتقبل أية فكرة جديدة بأقل قدر من االعتراضات التي
تحبط االبتكار ومبادراتو .ولكي تستطيع المنظمات تحقيق ذلك البد من تقميص قواعد العمل الجاىزة وأدلة

العمل ،واألمثمة كثيرة عمى المنظمات ذات الثقافة االبتكارية.

واذا كانت المنظمات تختمف عن بعضيا بعضا في القدرة المالية والتكنولوجية والبشرية واالبتكارية ،فإنيا أيضا

تختمف في ثقافة المنظمة وموقف ادارتيا من االبتكار .ويمكن في ىذا السياق أن نرسم طيفاً واسعاً لثقافة
المنظمة كسمسمة متواصمة لممواقف المختمفة من االبتكار تمتد بين نيايتين قصوتين :النياية القصوى األولى:

وتمثل ثقافة المنظمة المحافظة المتطرفة ،وىذه يمكن أن االدارة الغير مبتكرة ) (Luddite Innovationبكل
ما يعنيو ذلك من اتخاذ مواقف تصل إلى التحطيم والتخريب ضد االبتكار والمبتكرين .والنياية القصوى الثانية:
وتتمثل في ثقافة االبتكار المستمر .وىذه يمكن أن تمثميا ادارة المنظمات القائمة عمى االبتكار بكل ما يعنيو ذلك

من اعتبار االبتكار استثما ار وليس نفقة ،وميزة تنافسية مستدامة وليس من العوامل المساعدة عمييا ،ومجاالً

لمتجديد والتوسع وليس مجاالً ميدداً إلمكانات المنظمة الحالية بالتقادم ...إلخ.

وبعد كل ىذا فان االسئمة التي تطرح نفسيا ىي كيف يصبح اإلنسان مبدعاً ؟ وكيف يمكن لإلداري أو القائد أن

يكون مبدعاً في عممو؟ ..أو ما ىي الدوافع التي تشجع القائد عمى ابتكار األفكار وتبني القيادة اإلبداعية في

عممو؟

و في ىذا الشأن توجد عدة دوافع تدعو اإلداري إلى اإلبداع في عممو ,وقد تكون ىذه الدوافع ذاتية أو بيئية أو

مادية أو معنوية.

وليس من الضرورة أن يكون القائد وحده مبدعاً ,بل يفترض فيو تجاوز ذلك ليكون حاضناً لإلبداع في إدارتو
فيقتنص الموظفين المبدعين ويرعاىم وينمي ممكة اإلبداع فييم بما يمثمونو من ثروة لممؤسسة وفريق العمل الذي

يشرف عميو (وفي ىذا الصدد يجب عمى المنظمات أن تختار األفراد العاممين فييا ممن يتوافر فييم سمات

اإلبداع واالبتكار ,مثل اليقظة والفطنة والصدق والتأىب وسرعة التكيف مع األوضاع ..ويجب عمى المنظمة أن

تضطمع بدور فعال تجاه المجتمع من منطمق المسؤولية االجتماعية بالمساىمة في خمق كوادر مبدعة ،و اذا
أردن أن نحصر بعضا من ىذه العوامل فإننا نذكر :

*الحماس في تحقيق األىداف الشخصية.

* الرغبة في معالجة األشياء الغامضة والمعقدة.
* الحصول عمى رضا النفس والذات.

قيمة.
* الرغبة في تقديم مساىمة مبتكرة ّ
* الحصول عمى مكافآت مالية.
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* الحصول عمى الثناء والشيرة والسمعة الحسنة.
* الحصول عمى مرتبة عممية مرموقة.
* الحصول عمى وظيفة متميزة.

* الرغبة في خدمة األمة والوطن.

إن ىذه الدوافع وغيرىا أو بعضاً منيا تدعو اإلنسان إلى االندفاع نحو ابتكار األساليب الجديدة في التفكير وفي
العمل ,وفي حل المشكالت ,ومن األدوار الميمة لممنظمات الحكومية والخاصة بالبحث واكتشاف أي من ىذه
الدوافع الموجودة لدى العاممين فييا الستنياضيا في نفوسيم وتشجيعيم عمى اإلبداع اإلداري بما يعود بالفائدة

عمى العاممين أنفسيم وعمى ىذه المؤسسات.ألن االبتكار ليس نشاطاً سيالً ،كما أنو ال يمكن أن يتم بمعزل عن
الظروف التي يولد فييا ،ليذا فإن االبتكار ىو ابن بيئتو االبتكارية بدرجة كبيرة دون أن نستثني بعض الحاالت

التي يصنع فييا المبتكرون المتميزون ظروفيم رغم العقبات.

و ىنا ال بد من اإلشارة إلى أن فيم
المعوقات يساعد عمى تعزيز دور اإلدارة في كل منظمة لتبني مدخالً فعاالً
ّ
المعوقات عمى مستويات عدة ،أفرادًا
في مواجية ىذه المعوقات؛ لمحد من تأثيراتيا السمبية .فالمبتكرين يواجيون
ّ

المعوقات كثيرة ومتنوعة إال أن أكثرىا شيوعا ىي:
أو جماعة أو حتى شركات .ومع أن
ّ
أوالً :التمويل غير المالئم  (Inadequate Funding):كل مشروع البتكار جديد يتطمب تمويالً مناسباً يتم
الحصول عميو في الوقت المناسب ،ويخصص بشكل مالئم عمى مراحل تطويره المتعددة .فتجربة الشركات

االبتكارية الرائدة تشير إلى أن االبتكار المتميز يتطمب موارد إضافية تتجاوز التمويل األولي المخصص
يح ّد من فاعمية االبتكار.
لمبرنامج .وعدم توفير ىذا التمويل ُ
ثانياً :تجنب المخاطرة  (Risk Avoidance):أغمبنا ال يرغب في تحمل المخاطرة ،ويسعى لممحافظة عمى
الصحة والثروة وىدوء األعصاب ،ومع ذلك فإنو ال ُّ
تقدم دون تحمل المخاطرة والقبول بذلك .واالبتكار يحمل
مخاطره المرتبطة بالفشل في كل مراحمو .ليذا تزخر الشركات بالعبارات المألوفة التي تعبر عن الميل نحو تجنب
المخاطرة مثل" :نحن لم نجرب ذلك من قبل"" ،لقد فشل ىذا عندما جربناه في السابق" ..الخ .ليذا فإن الشركات

نميو.
التي تجتيد في تحديد المخاطر إنما ىي تقتل االبتكار ال تُ ّ

ثالثاً :الصوامع الوظيفية  (Functional Silos):إن الشركات تُن َشأ لتحمي الحدود وتُحدد المسؤوليات،
وتصنع القواعد الصارمة؛ ونتيجة لذلك تحرم األقسام واألفراد من ميزة العمل المشترك .إن المبتكرين يميمون
بطبيعتيم لتخطي الحدود ،وانشاء الوضعيات الجديدة ،ولكن ىؤالء المبتكرين الذين يستفيدون من الشركة ككل،

جراء الحدود والتخصص في األقسام أو الصوامع الوظيفية مما يقتل االبتكار.
قد يواجيون عقبات جمة ّ
رابعاً :االلتزام بالوقت  (Time Commitment):الوقت نادر ،وىو األكثر قيمة في الشركات ،وعمل اإلدارة
يتمثل في تقييم تمك الدقائق من وقت العمل ،وكيف يمكن أن تكون ذات مردود مناسب .وىذا ما ال يمكن عممو

مع االبتكار إذ من الصعب إثبات أن االبتكار ذو مردود مناسب في أغمب مراحمو قبل أن يصل المنتج الجديد

إلى السوق.
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خامساً :المقاييس غير السميمة  (Incorrect Measures):تعمد الكثير من الشركات إلى استخدام مقاييس
العوائد واألرباح والحصة السوقية ألنيا األسيل في التقييم من تمك الالممموسات ) (Intangiblesمثل السمعة،

والمعرفة ،واجتذاب المواىب ،والقيادة وغيرىا من األصول التي تساىم في صنع القيمة الحقيقية لمشركة.

إن أغمب االبتكارات ال يمكن تفسيرىا بمعيار العائد عمى االستثمار) ، (ROIحتى تمك االبتكارات الواعدة بإنشاء
أسواق جديدة ،إذا ما قورنت مع مشروعات ناجحة أخرى .ليذا فإن الحاجة ماسة إلنشاء مقاييس جديدة لتجنب
عقبات المقاييس التقميدية مثل العائد عمى االستثمار.

و عميو فالطريق إلى المنظمة االبتكارية يمر عبر االدارة المبتكرة الذي ىو مجال من المجاالت التي يغطييا
االبتكار و لقد أشار في نفس السياق ) (Al Westبأنيا " بأنيا تيتم بالعالقات التفاعمية النجاز الميام  ،وأىداف
العمل  ،و تمك القواعد و االجراءات التي تعمل ب االتصال و التبادل بين العاممين و البيئة المحيطة بالمؤسسة
" و قد عرف االبتكار االداري بأنو " التوصل الى المفاىيم الجديدة القابمة لمتحويل الى سياسات و تنظيمات و

طرق تساىم في تطور األداء في المنظمة " و ىنا نالحظ أن ىذا المفيوم لم يقتصر عمى االبتكار االداري بل

تعداه الى م دى مساىمتو في تطوير عممية االبتكار و تنظيمو و اجراءات نقل األفكار الجديدة الى منتجات  ،و
من ثم االبداع في انشاء األسواق الجديدة أما " كنيت " فقد عرفو بأنو " تبني عممية التغير في المؤسسة و البيئة

المحيطة بيا " و أضاف الى أن االبتكار االداري ال يقتصر داخل المؤسسة بل الى أبعد من ذلك  ،حيث أشار

الى عممية امتدادىا حتى البيئة المحيطة بالمؤسسة .

و قد أوضح ) ( Daniel Robeyأن أغمب المجاالت التي يشمميا االبتكار التنظيمي من خالل تعريفو لالبتكار
االداري بأنو  " :يشمل عمى التغيرات في الييكل التنظيمي  ،و تصميم األعمال  ،و عمميات المؤسسة سياسات
و استراتيجيات جديدة  ،و نظم قابة جديدة  ...،و غيرىا " و يدعم ىذا التعريف الذي قدمو تايمور في رؤيتو

اليندسية )  ( One Best Wayبأن االبتكار االداري ىو  :االتيان بالجديد كل ما يتجاوز الطريقة الواحدة الى
الطرق المتعددة التي تعني أن الفاعمية االدارية ليا أكثر من طريقة لتحقيق األىداف االدارية بكفاية عالية "

وبناء لتحديد كيفية القيام باالبتكار الدائم
وفيما يأتي مقترحات يمكن أن تساعد االدارة عمى التفكير بشكل خالّق ّ
أو المستدام ليكون حقيقة في المنظمة:
-الدراسة والتقييم :االبتكار موضوع واسع ،وىناك مصادر كثيرة يمكن الحصول منيا عمى أفكار مضيئة ،إذ

يتوجب تقييم نتائج االبتكار في المنظمة خالل السنوات الخمسة األخيرة ،والمقارنة بين المجاالت التي تم القيام
بيا في المنظمة بشكل أفضل مع أكثر المنافسين لممنظمة قدرة في االبتكار وذلك لنفس الفترة.

-المراجعة التفصيمية من أجل االبتكار :من خالل القيام بالمراجعة التفصيمية لطريقة االبتكار وقبول األفكار

الجديدة في المنظمة ،ولتحقيق ذلك يتوجب إنشاء فريق من العاممين يطمب منيم أفكا اًر من أجل القيام
بالتحسينات ،مع العمم أن ىناك أنواعاً مختمفة من االبتكار (مثل االختراق والتحسين) ،ثم إستخالص النتائج

حول عممية االبتكار الحالية في المنظمة.
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التحدث مع العاممين كل يوم ،والتعمم من وجيات نظرىم ما يمكن العمل بو حيال
البداية بطرح األسئمة :يجبّ
المنتجات أو الخدمات التي ال تعمل جيداً في السوق.
-التحميل والتغيير :بتحميل بيئة أعمال المنظمة والتحميل االستراتيجي) (SWOTالداخمي (نقاط القوة والضعف)

والخارجي (الفرص والتيديدات) .والتأكد من وضع أىداف األداء لممنظمة ،وتحديد معدل التغيير في مجال

يحدد العوامل التي تجعل الشركات القائدة تدخل مرحمة
العمل ،في الشركات الجديدة والقديمة ،وفي ضوء ذلك ّ
التدىور ،ثم تقيم المنظمة بالعوامل نفسيا.
-عممية الحصول عمى األفكار :باستخدام األدوات المتعددة لذلك مثل :البحث عن األفكار الجديدة خارج

المنظمة ،في البيئة المحيطة والجامعات ،ومن العالقات مع الزبون ،والتحدث معيم وغيرىا مما يمثل مصد اًر

ليع ّدوا أفكا اًر جديدة يجدونيا مثيرة لالىتمام .وانشاء عالقات مع الجامعات المحمية
لالبتكار .والسماح لمعاممين ُ
من خالل تقديم التمويل لمشروعات األساتذة والطمبة في المجاالت االجتماعية والفنية.
-مجمس استشاري لالبتكار :إنشاء لجنة أو مجمس استشاري لالبتكار ودعوة خمسة أفراد من خارج المنظمة

من ذوي الخبرة في مجال المنظمة لتقديم نظرة خارجية عن المنظمة ومبادراتيا االبتكارية.

وتحدد كل العناصر في األعمال التي تمثل العناصر
تجديد نموذج األعمال :تقييم نموذج األعمال الحالي،ّ
األكثر أىمية في خبرة العمالء ،وليذا الغرض  -ومن أجل تسريع التعمم  -يرسل عدداً من الفريق المسؤول عن
تقديم األفكار الجديدة إلى مدن أو دول أخرى ليأتوا بخمسة وعشرون فكرة جديدة وخمس مبادرات محددة ،نظم
ورش عمل البتكار نموذج األعمال ،ودعوة عددا من العاممين من كل أقسام المنظمة لمقيام بعصف ذىني حول

نموذج األعمال الجديد.

-استراتيجية االبتكار:تقييم دور االبتكار في استراتيجية المنظمة خالل السنوات الخمسة الماضية وما ىو

مطموب لمسنوات الخمس القادمة .واإلستفادة في ذلك من البحوث والدراسات التي تساعد في تصنيف الزبائن إلى
شرائح سوقية حسب االتجاىات ،والقيم ،والحوافز.

-تخطيط المشهد المستقبمي :تخطيط التوقعات المستقبمي ) (Scenario Planningوما ىي األشياء غير

المتوقعة ،وىذا يمكن من التوقع حول المستقبل القادم.

-التركيز عمى االبتكار :تركيز اإلجتماع االستراتيجي القادم عمى االبتكار وسؤال كل واحد أن يقترح ثالث

أفكار جديدة لم تناقش من قبل.

-إعداد دراسات سريعة :عن االتجاى ات االجتماعية المؤثرة األكثر أىمية ،وأخرى عن االتجاىات التكنولوجية

األكثر أىمية في المنظمة والصناعة في السنوات الخمسة القادمة ،وكيف تعد المنظمة نفسيا وتخطط لمواجية

ىذه التحديات.
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تقييم قيادة االبتكار في اإلدارة العميا :وفي ضوء ىذا التقييم يحدد ثالث نقاط ضعف في المنظمة ومن ثمخطط لتجاوزىا .مع إيجاد جوائز االبتكار لتمييز النجاحات واإلخفاقات عمى ٍ
حد سواء بما يحقق الطابع

المؤسسي لالبتكار.

-دراسة قدرة المنظمة الحالية عمى تعجيل عممية التوصل إلى النموذج األولي ) (Prototypeمن األفكار

الجديدة.

-قياس عوائد االبتكار :العمل عمى تقييم عوائد االبتكار وأرباحو من المنتجات والخدمات الجديدة كل سنة لمفترة

الماضية ،مع مقارنة ىذه النتائج مع نتائج المنافسين.

-التفرغ من أجل االبتكار :إعطاء العاممين من خارج إدارة البحث والتطوير ) (R&Dثالثة أشير ليعمموا عمى

األفكار الجديدة.

-الثقة :القيام بمسح لتقييم الثقة باإلدارة (دون ذكر أسماء) ؟ وىل يثقون ببعضيم البعض؟ ماذا يمكن عممو

لتحسين الثقة في المنظمة؟ وفي ىذا السياق تؤسس جماعات الممارسة من األفراد ذوي االىتمامات المشتركة
بغض النظر عن أماكن عمميم أو تواجدىم عبر البالد والعالم ،ويطمب من كل مشارك فييا أن ُي ِعد خطة تتعمق
بكيفية المحافظة عمى قدرات المنظمة عند مستويات عالية.
-دراسة المخاطر :دراسة وتقييم مخاطر ابتكارات طورتيا المنظمة خالل الفترة األخيرة  ،وتحديد درجة المخاطرة

المترافقة مع كل منيا.

-التوصيف الجديد لمتوظيف من نمط الحرف  :الذي يستيدف اجتذاب العاممين الجدد الذين يتمتعون بمدى

واسع من الخبرة في ميادين متداخمة عديدة مع التعمق في مجال واحد عمى األقل .والعمل عمى إيجاد مركز

التشارك لمعمل المشترك بين االختصاصات والخبرات المختمفة ،ليعمموا معاً لح ّل المشكالت المعقدة.
التوصيات:

 -0ضرورة االىتمام بتأىيل المحاسبين عن طريق وضع برامج تتعامل بعمق مع أدوات ادارة التكاليف
االستراتيجية  ،خاصة ان ىذه االدوات ستعتمد بشكل مكثف في المستقبل لدورىا الكبير في تطوير أداء المنتج

وتخفيض التكاليف مما يسيم بشكل فعال ف تعزيز الميزة التنافسية.

 -6أن تقوم المنظمات التي ال تطبق منيج االدارة االبتكارية بتطوير عالقات مع المنظمات المطبقة ليذا المنيج

لالستفادة من خبراتيم في مجال االبتكار ،وكذلك عقد الدورات التدريبية بالتعاون مع ىذه المنظمات لإلدارات

والعاممين فييا لمعرفة جميع جوانب ىذا المنيج خصوصا الناحية التطبيقية منو

 -2ان المنيج المتكامل لتطبيق ادوات االدارة االبتكارية االستراتيجية واستراتيجيات المنافسة لتحقيق الميزة
التنافسية لممنظمات بصورة مثالية يفرض عمى ادارتيا االنتقال من تطبيق النظام التقميدي الى
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انظمة متقدمة تقوم عمى االبتكار أين تعنى بالتقييم المنظم لكافة جوانب وظائف سمسمة القيمة واستخدام أنشطة

ىندسة القيمة لتصميم المنتجات واالىتمام بالمقاييس المالية والمقاييس غير المالية بيدف تطوير وتحسين

أساليب وطرق أداء عمميات التصنيع.

 -5ضرورة اىتمام ادارة المنظمات والتركيز عمى تطبيق استراتيجيات الميزة التنافسية لما ليا من اثر كبير و
مباشر عمى تحقيق ميزتيا التنافسية في سوق العمل و خصوصا ما يتعمق بأنشطة البحوث و التطوير ،وتصميم

المنتجات والعمميات ،اإلنتاج ،التسويق والتوزيع وخدمة العمالء.

 -2ضرورة االعتماد عمى أساليب وأدوات ادارة تعتمد

االستراتيجية االبتكارية واستراتيجيات الميزة التنافسية كمنيج متكامل لتحقيق الميزة التنافسية لممنظمات والذي
يحقق ميزة تنافسية قوية تتمثل في زيادة االنتاجية والربح ورفع كفاءة أداء الموارد من خالل التركيز عمى عقد

ورش العمل والندوات والمجاالت العممية لشرح الجوانب التطبيقية إلدارة ابتكارية .

 -2ان واقع االدارة في منظمات عالمنا العربي و الجزائري عمى وجو الخصوص يتطمب اعادة ىيكمة

نظميا المحاسبية التقميدية لتحقيق حالة من التعاون بين االقسام اليندسية والمحاسبية لتتماشى مع تبني المنظور

االستراتيجي لإلدارة االبتكارية

 -7العمل عمى تذليل الصعوبات التي تقف أمام تطبيق منيج ادارة ابتكارية و االستفادة من أصحاب الخبرة

والتخصص في ىذا المجال واالستمرار في ذلك حتى و ان لم تتمكن المنظمات من تطبيقو في الوقت الحالي.

 -8إجراء المزيد من الدراسات حول ىذا المنيج وامكانيات تطبيقو عمى قطاعات أخرى أو القطاع نفسو من
مدخل الربح .

المراجع بالمغة العربية
 -0سعيد يس عامر  :اإلدارة و أفاق المستقبل  ،مركز سير فيس لالستشارات و التطوير اإلداري  ،مصر . 0998

 -6صالح بن سميمان الرشيد  :نحو بناء إطا ار منيجيا لإلبداع و تميز األعمال في المؤسسات العربية  ،بحث مقدم ضمن
المؤتمر العربي السنوي في اإلدارة " اإلبداع و التجديد "  ،المؤسسة العربية لمتنمية اإلدارية  ،شرم الشيخ  ،مصر أيام
 68-67نوفمبر . 6115
 -2مجمة اإلدارة و االقتصاد العدد الثاني والسبعون.6118 ،

المراجع بالمغة األجنبية

5-DEAN,B.,2000,Creativity & Innovation , Web Page E.d .dean ,
2-Nonaka ,1.&K,Kenny M.,(1991) . Towards a New Theory of Management , Journal of
Engineering & Technology, Management , vol 8
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اضطرابات الوسط االسري وعالقتها بانحراف التمميذ المراهق (دراسة ميدانية بثانويات تبسة)
أ .محمد عايد  -جامعة باجي مختار -عنابة – الجزائر

ممخص :ىذه الدراسة نحاول من خالليا معرفة إلى أي مدى تساىم االضطرابات األسرية في انحراف التمميذ
المراىق  ،ومحاولة التوصل إلى تفسير عالقة الجو األسري ممثال في طبيعة العالقة بين الوالدين والعالقة مع

األبناء ،وما يعتري ىذه العالقة من شقاق ونزاع بانحراف التالميذ ،وكذلك اآلثار النفسية واالجتماعية التي يتركيا
ىذا االضطراب في ىذه الفئة ،ومعرفة أىم مظاىر االنحراف الموجودة في الوسط المدرسي ،ىذا باإلضافة إلى

التركيز عمى التراث المعرفي السوسيولوجي من نظريات ودراسات ألقت الضوء عمى ىذا الموضوع بالتحميل

والدراسة.
Résumé: Cette étude vise surtout à connaître jusqu’où la violence familiale pourrait
dévier les élèves du cycle secondaire. Ensuite, elle cherche à expliquer les relations
entre les membres de la famille et les différents conflits qui caractérisent ces relations
sur les plans scolaire, social et psychologique. Elle vise, enfin, à comprendre les
différents aspects des déviations dans le milieu scolaire en partant des théories et des
études sociologiques qui ont tenté d’élucider ce thème.
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تقدبم واشكالية :االضطرابات االسرية ىي إحدى القضايا االجتماعية الخطيرة التي تتسم بالتعقيد الشديد ،والتي
تعد من أبرز مشاكل العصر الراىن التي عانت وتعاني منو المجتمعات البشرية  ،كما تعد من أىم وأعقد

المشكالت التي تواجييا البيئة االجتماعية .وتختمف ىذه االضطرابات من مجتمع آلخر تبعا لمظروف التاريخية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل مجتمع ،رغم التقدم الذي حققتو البشرية في المجاالت العممية ،ورغم

االزدىار الصناعي واالنتصارات الرائعة التي أحرزتيا عمى قوى الطبيعة اال انيا مازالت غير قادرة عمى كبح

ىذه المشكمة التي تمس شريحة ىامة وفعالة في المجتمع ىذه الشريحة التي تعد ذخيرة األمة وعدة الحاضر
وأمل المستقبل .لذلك باتت ىذه الظاىرة تمثل تحديا كبي ار لمكثير من المجتمعات ،سواء النامية منيا أو المتقدمة،

بفعل عوامل عدة منيا الحراك االجتماعي المستمر ،والتغيرات المتالحقة والتطور الدائم ،بل يتعداه ذلك إلى

الطفرات التي تمر بيا بعض المجتمعات بصفة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة ،الذي لو كيانو الخاص
بو رغم انو ال ينفصم عن المجتمع البشري في حراكو وتبادلو الثقافي والحيوي ،والذي أثر في الكثير من الجوانب

االجتماعية محدثا تغيرات اجتماعية عميقة مست كافة المجاالت كالتغير في البناء االجتماعي وفي األنظمة
واألنساق االجتماعية ،ىذا دون نسيان التغيرات والتحوالت الثقافية والديمغرافية التي مرت والزالت تمر بيا البالد.

ىذا التغير الذي حدث ليس في البناء االجتماعي فقط بل تعداه إلى البناء األسري ،الذي يعتبر المبنة األساسية

في أي مجتمع والذي تقمصت معو األسرة في حجميا وأدوارىا وعجزت عن القيام بوظائفيا ودورىا في الرعاية
والتربية والتنشئة ،وقد انعكست ىذه األوضاع عمى األسرة من جية وعالقاتيا الداخمية وتماسك سياستيا من جية

أخرى.

ىذه األسرة ىي ذلك الوسط العام الذي يترعرع فيو التمميذ  ،ويشكل فييا ذاتو من خالل تفاعمو معيم

وباألخص والداه المذان يوجيان سموكو ويستجيبان لبعض أموره وىذا من شانو أن يعزز أواصر المحبة ويقوي
روابط العالقات الشخصية بينو وبين والديو وأسرتو ،وبدورىا فان العالقة بين المراىق ووالديو تعود بنتائج ايجابية

لمطرفين فيي تشجع االبن عمى بناء عالقات اجتماعية ايجابية مع اآلخرين  ،كما ُيقاوم كل ما من شأنو أن
يبعده عن الناس أو يدفعو إلى االنعزال واالنطواء أو االنسحاب.
وعل العكس وفي حالة ما إذا كان احد الوالدين أو كالىما منحرفا أو يسمك سموكا غير سوي فيقدمان

أنماطا سموكية شاذة لطفميما  ،فانو سرعان ما يكتسب تمك األنماط  ،وقد تنشأ عند الطفل نفس األعراض

الموجودة عند الوالدين عن طريق التعمم المباشر أو تقمصو لشخصية والديو عن طريق التقميد أو قد تكون لديو
صراعات وحاجات مرفوضة اجتماعيا بسبب استحسان الوالدين ليذا السموك .كما أن الجو األسري المشحون

بالخالفات والمنازعات ومختمف انماط العنف والالمباالة يعتبر من أشد األمور تأثي ار في نفسية وشخصية التمميذ
المراىق حيث تبقى ذكرى ىذه الخالفات األسرية عالقة في ذىنو وتالزمو طيمة حياتو  ،وغدا البيت جحيما ال

يطاق في نظره ومنو تبدأ مشاكل األحداث والمراىقين تأخذ أبعادا وأشكاال كثيرة كالتشتت واالضطراب والحرمان

والضياع واالنطواء واالنسحاب والتشرد  ،وكل ىذا في الحقيقة يعتبر مقدمة حقيقية النحرافيم او حتى جنوحيم.
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وعميو ومما سبق يمكن طرح التساؤل المركزي األتي :إلى أي مدى تساهم االضطرابات األسرية في انحراف

التمميذ المراهق ؟  - .ما ىي أشكال وصور االضطرابات األسرية في مجتمع الدراسة؟
 ما ىي اآلثار االجتماعية والنفسية التي تتركيا االضطرابات االسرية عمى التالميذ ؟ -ما ىي مظاىر االنحراف عند التالميذ المراىقين؟

أهمية الدراسة :تتبمور أىمية الدراسة في تركيزىا عمى شريحة من التالميذ األحداث باعتبارىم شريحة ىامة
ومستيدفة ،كما يسيم البحث في تفسير عالقة انحراف التالميذ بطبيعة ونوع االضطراب داخل األسرة  ،ومحاولة
التوصل إلى تفسير عالقة الجو األسري ممثال في طبيعة العالقة بين الوالدين والعالقة مع األبناء ،وما يعتري

ىذه العالقة من شقاق ونزاع بانحراف تالميذ المدارس الثانوية .

أهداف الدراسة:

 محاولة تحديد أشكال وصور االضطراب األسري في مجتمع الدراسة. -محاولة تفسير ظاىرة االنحراف لدى التالميذ األحداث ومعرفة اآلثار االجتماعية والنفسية التي يتركيا

االضطراب األسري في المرحمة الثانوية.

 -تحسيس الييئات المختصة في شؤون األحداث بخطورة الظاىرة .

 -الوصول إلى حقائق عممية يمكن من خالليا وعمى ضوئيا وضع برامج لرعاية األحداث المنحرفين .

 محاولة التوصل إلى تدابير وقائية من شأنيا أن تحد من تأثير االضطرابات األسرية عمى انحراف المراىقين.ضبط العينة وخصائصها:

لقد اقتضى منا مجال الدراسة استعمال العينة العمدية ( القصدية) وقد تكونت العينة من  159تمميذا وتمميذة في
جميع السنوات الثالثة وفي كل الشعب ىؤالء كانوا أكثر التالميذ المشيود ليم باالنحراف والعنف والشغب وعدم

االنضباط داخل الثانويات .ومن أىم الخصائص التي ميزت عينة الدراسة ما يمي - :أن عينة الدراسة قد ضمت

كال الجنسين ،الذكور ويمثمون  % 68.55واإلناث  - .%31.45أن أعمار أغمب المبحوثين بين  17و18

سنة بنسبة تقدر بـ  ،% 79.25أكثر من  % 42منيم يدرسون في السنة الثانية ثانوي .

 -يقيم معظميم في المدينة بنسبة  ،% 99.37وأن أكثر من  % 75منيم يسكنون في بيوت عادية وواسعة ،

وان  % 50.94من ىذه البيوت فييا أربع غرف أو أكثر  - .أن معظم التالميذ  % 93.08والدييم عمى قيد
الحياة ،وأن ما تفوق نسبتو  % 50منيم مستواىم التعميمي مقبول إلى حد بعيد " ثانوي  ،جامعي " وأن ثمثي
األميات مستواىن التعميمي بين االبتدائي والثانوي - .أن أغمب مفردات البحث  % 90.38يعيشون في أسر
مكونة من األب واألم المتواجدان مع بعضيم البعض ،إستقرار الحالة االجتماعية الحالية لمعظميم ،وىذا ما

يعكس انخفاض نسبة التفكك األسري داخل أسرىم ،وارتفاع عدد أفراد أسر غالبيتيم  %71.70من أسر

المبحوثين بيا من  05إلى  10أفراد في البيت الواحد ،ويحتل قرابة النصف منيم  %47.17المركز األوسط
في ترتيبو بين إخوتو  - .االرتفاع النسبي لممستوى االقتصادي ألفراد العينة % 43.40 ،منيم دخميم الشيري

أكثر من  40000دج
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المفاهيم األساسية لمدراسة:

العنف :يعتبر العنف نقيض اليدوء ،وىو كافة األعمال التي تتمثل في استعمال القوة والقير أو القسوة أو اإلكراه
بوجو عام .كما يعرفو أدلر عمى أنو " استجابة تعويضية عمى اإلحساس بالنقص والضعف.

األسرة :األسرة ىي المبنة األولى في المجتمع ،وىي أول وسط اجتماعي ينشأ بيا الطفل وتحتضنو فور أن يرى
نور الحياة ،وىي أول مؤشر يخضع لو الوليد ،وعمى أساسو تتكون شخصيتو ومواقفو تجاه المجتمع ،فيكون
الشخص سويا إذا كانت األسرة سوية ويكون غير سوي إذا كانت األسرة غير سوية،

العنف األسري :يشير ىذا المفيوم بوجو عام إلى سوء معاممة شخص لشخص آخر تربطو بو عالقة وثيقة مثل
العالقة بين الزوج والزوجة وبين اآلباء واألبناء وبين اإلخوة ،وبين الفتاة وخطيبيا ،وبين األقارب بوجو عام.

 -5االنحراف :ىناك تعاريف عديدة لكممة انحراف ،فيي مرادفة لمكممة الفرنسية  dévianceوالكممة االنجميزية

 devianceويقصد بو" كل سموك يتعدى المعايير المتفق عمييا في مجتمع معين .ومن وجية النظر النفسية
فاالنحراف ىو" السموك المضاد لعادات وأعراف وقوانين المجتمع.

المرحمة الثانوية :ىي الفترة العمرية التي يقضييا التمميذ في الثانوية وىي بين سن  15/14إلى  19/18سنة.

منهج الدراسة :يعتبر المنيج الوصفي المالئم لمدراسة الحالية باعتباره أحد المناىج الرئيسية التي ُيعتمد عمييا
في البحوث العممية  ،لما يميزه من وصف لمظواىر وصفا موضوعيا من خالل البيانات المحصل عمييا.

أدوات جمع البيانات :اعتمد الباحث عمى المقابمة والمالحظة واالستمارة والوثائق والتسجيالت.
عرض النتائج ومناقشتها :

 - 1نتائج التساؤل األول :

 -ما هي أشكال وصور االضطرابات األسرية في مجتمع الدراسة؟

من خالل المعطيات والبيانات الواردة اتضح :
 أن  % 81.56من آباء وأميات التالميذ المنحرفين كانت عالقتيم جيدة ،و % 18.44منيم كانت العالقةبين والدييم متوترة ويسودىا الخصام ،وكانت تحدث بينيم شجارات وكانت ىذه الشجارات تنتيي بالحوار والنقاش

بنسبة  ،% 30.36أو تيديد الزوج لزوجتو بالطالق أو إعادة الزواج بنسبة  % 24.29و  % 05.36عمى
التوالي ،وقد يمجأ األب إلى استعمال العنف الجسدي " الضرب " بنسبة  ،% 05.36ىذا باإلضافة إلى بعض
األساليب األخرى التي قد يتبعيا اآلباء عند الخصومات كعدم محاورة بعضيما البعض لفترة من الزمن وذىاب

األم عند أىميا تعبي ار منيا لعدم تقبل السموكات الصادرة من الزوج.

 أن حاالت الخصام والضرب كانت تقع عمى مرأى ومسمع التالميذ بنسبة  % 12.06مقابل ،% 87.94والتي صرح من خالليا التالميذ أن أباءىم ال يقومون بضرب أمياتيم أماميم ،ومنو يمكن استنتاج أن العنف

البدني ضد الزوجة موجود في عينة الدراسة ولكن بنسبة ضعيفة .
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 -أجاب  % 72.61من التالميذ أن أباءىم ال يتمفظون بألفاظ بذيئة وسوقية في البيت ،في حين ىناك من يرى

أن ذلك يحدث ناد ار بنسبة  % 14.01ويرى  %11.46منيم بأن ذلك يحدث أحيانا فقط ،ومنو يمكن اعتبار أن
األلفاظ البذيئة في البيت ىي شكل من أشكال العنف المفظي والذي كان موجودا في أسر التالميذ ولكن بدرجات

ضعيفة تدل عمى أن األولياء يحرصون عمى بقاء جو المنزل نظيفا وبعيدا عن كل العبارات واأللفاظ البذيئة.

 أجاب ما نسبتو  % 85.53من التالميذ أن عالقتيم بآبائيم كانت عادية  ،في المقابل صرح % 14.47منيم بأن عالقتيم كانت متوترة ،وبنفس النسبة تقريبا كانت العالقة مع األم .

 -أجاب  % 26.11من أفراد العينة بأن أسموب الحوار والنقاش لم يكن موجودا ومستخدما داخل أسرىم ،وىذا

مؤشر عمى توتر العالقة ،وكان السبب في ذلك يعود إلى جممة من العوامل والدوافع األسرية ،وكانت متمثمة في
صور وأشكال عدة من العنف األسري ،وكان أبرزىا الشجار مع الوالدين بنسبة  ،% 26.67و فرض اآلباء

ألرائيم بنسبة  %24.24وقسوة األب في المعاممة بنسبة .%13.33

أشار التالميذ أنيم يتعرضون لمضرب من طرف والدييم بنسبة  %64.15مقابل % 35.85ممن ال يتعرضونلمضرب ،ومنو نستنتج أن العنف البدني ضد األبناء كان منتش ار بنسبة كبيرة في أسر التالميذ المبحوثين ،أكثر

من ثمثي التالميذ يتعرضون لمضرب من طرف والدييم.

 -أن مظاىر التفرقة بين األبناء موجودة في أسر التالميذ بنسبة  % 19.11وكانت أساسا تكمن في المصروف

الشخصي  ،% 48.39بينما يرى  % 19.35أن مظاىر التفرقة تكمن في أساليب اإلشباع العاطفي (الرعاية
والعطف والحنان) فيما ترى نسبة  % 12.90منيم أن أساليب العقاب والثواب تختمف بينيم وبين إخوتيم ،فيما

يرى ما يقارب  % 20منيم بأن التفرقة تكمن في كل المظاىر السالفة الذكر.

 أن  % 15.09من التالميذ ال يحصمون عمى مصروفيم من طرف والدييم ( سوء المعاممة االقتصادية )،وبالتالي فيذه الفئة محرومة من مصروفيا اليومي ،وصرح  % 10.69من التالميذ المبحوثين بأنيم طردوا من

البيت ،وىذا راجع إلى العديد من األسباب ( الشجار مع الوالدين  ،%19.35التمفظ بألفاظ بذيئة ،%12.90

ضرب اإلخوة  ،% 09.68التغيب عن المدرسة  % 22.58ومصاحبة المنحرفين  ،) % 35.48كما صرح

 % 24.84من التالميذ المبحوثين أنيم كانوا يعاقبون عمى بعض التجاوزات التي كانوا يقومون بيا ،ومنو فان
ىذه النسب ليا داللة واضحة عمى وجود نسبة من الوالدين تمارس عدة أنواع من العنف عمى األبناء وفي بعض

األحيان تكون قاسية جدا تؤثر فييم سمبا  ،وتنعكس عمييم وعمى سموكيم وتؤدي بيم إلى االنحراف.

 أن المبحوثين ينفقون المال الذي يحصمون في شراء المالبس بنسبة  % 49.79و % 15.45منيم منيشتري بيا السجائر و % 15.02منيم من يشتري بيا الكتب فيما صرح  %12.02من التالميذ أنيم كانوا
يصرفون المال في قاعات األلعاب  ،فيما ينفق  % 03.00و  % 02.58و  % 02.15عمى التوالي المال في

شراء الكحول والذىاب إلى النوادي الميمية وشراء المخدرات ،ومنو نستنتج أن ىناك نسبة معتبرة من األولياء ال
تراقب وتتابع أبناءىا (اإلىمال) خارج المنزل وىذا ما مثمتو النسب  % 15.45و % 12.02و% 03.00

و % 02.58و  % 02.15أي  % 35.02من التالميذ خارج الرقابة والمتابعة .
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 في األخير نستنتج أن العنف األسري كان موجودا في مجتمع الدراسة  ،وقد تنوعت أشكالو وصوره من خاللإجابات التالميذ وبنسب متباينة وكان أبرزىا العنف البدني الموجو ضد األبناء بنسبة  % 64.15واالىمال بنسبة

 % 35.02والعنف البدني بين اإلخوة بنسبة  % 30.19والعنف المفظي ضد األبناء المتمثل في الموم والتوبيخ
عمى ضرب اإلخوة  ،% 36.79والخصام بين الوالدين بنسبة .% 18.44

فيما مثمت بعض النسب الضعيفة بعض أشكال وصور العنف األسري نوجزىا فيما يمي  :التيديد بالطالق

 التيديد بالزواج من امرأة أخرى -ضرب الزوجة -التمفظ بألفاظ بذيئة  -عدم محاورة الزوج لزوجتو والعكس القسوة في المعاممة وفرض الرأي عنوة  -تفضيل بعض األبناء  -الحرمان من المصروف  -الالمباالة -الشجار مع الوالدين  -الطرد من المنزل.

 - 2نتائج التساؤل الثاني :

 -ما هي اآلثار االجتماعية والنفسية التي تتركها االضطرابات عمى التالميذ ؟

من خالل المعطيات والبيانات الواردة اتضح ما يمي :

 -أكدت إجابات التالميذ تأثرىم بالشجارات والخالفات األسرية حيث إن  % 30.56منيم أثرت فييم نفسيا و25

 %من التالميذ من يشعر بالخوف و  % 22.22منيم كان يخرج من المنزل  ،كما أن ىناك من األحداث من
يرغب في أن يكون ِابنا ألسرة أخرى بنسبة  %13.89وىذا تعبي ار عن واقعيم األسري المأساوي.
ومنو فان تواجد التمميذ الحدث في جو مميء بالشجارات والمشاحنات والخالفات والتوترات يؤثر عمى نموه

النفسي واالجتماعي .

 من خالل الجدول رقم ( )37نجد أن  % 60.38من التالميذ يقضون معظم وقتيم خارج المنزل  ،وكانالسبب الرئيسي وراء ذلك ىو الضجر واالنزعاج بنسبة  % 32.48يمييا وبنسبة  % 31.62القمق والتوتر  ،كما

أجاب  % 26.50منيم بان جو المنزل ال يعجبيم بينما كان عامل القسوة والشجار مع الوالدين واإلخوة وكثرة

المشاكل في البيت تأثيرىا ضعيف مقارنة باألسباب المذكورة سابقا ومنو نستنتج أن تأثير العنف األسري كان

ضعيفا في ىذا المؤشر وقد يرجع ذلك إلى عوامل أخرى نفسية واجتماعية .

 اتضح أن  % 15.09من التالميذ المبحوثين ال يحصمون عمى مصروفيم  ،الشيء الذي يدفع بيم في الكثيرمن األحيان إلى التفكير في طرق غير مشروعة لمحصول عميو ،حيث أن  % 43.33منيم يذىب إلى العمل

لتغطية مصاريفو واحتياجاتو ،بينما يمجأ  % 23.33من األحداث إلى اقتراض المال من الغير لتعويض النقص
والحرمان المالي الذي يعاني منو فيما يطالب بعضيم الوالدين بزيادة مقدار المصروف بنسبة  ،% 20.00وقد

يضطر البعض منيم إلى سرقتو دون عمم والديو بنسبة  ،% 10فيما صرح  % 03.33من التالميذ أنيم

يأخذون مصروفيم بالقوة.

ومنو نستنتج أن التمميذ الذي ال يحصل عمى المال أو المصروف من والديو  ،قد تدفعو رغباتو إلى التفكير

في اعتماد طرق أخرى لتعويض ىذا النقص من خالل اعتماد طرق غير مشروعة كالسرقة واالعتداء عمى

اآلخرين والتي تودي بو إلى االنحراف .
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 أن المبحوثين ينفقون المال الذي يحصمون في شراء المالبس بنسبة  % 49.79و % 15.45منيم منيشتري بيا السجائر و % 15.02منيم من يشتري بيا الكتب فيما صرح  %12.02من التالميذ أنيم كانوا
يصرفون المال في قاعات األلعاب  ،فيما ينفق  % 03.00و  % 02.58و  % 02.15عمى التوالي المال في

شراء الكحول والذىاب إلى النوادي الميمية وشراء المخدرات ،ومنو نستنتج أن ىناك نسبة معتبرة من األولياء ال

تراقب وتتابع أبناءىا (اإلىمال) خارج المنزل وىذا ما مثمتو النسب  % 15.45و % 12.02و% 03.00
و % 02.58و  % 02.15أي حوالي  % 35.00من التالميذ خارج الرقابة والمتابعة ومنو فاإلىمال لو تأثير
عمى سموك التمميذ ويؤدي بو إلى االنحراف.

 تبين أن  % 24.84من التالميذ يعاقبون عمى أخطائيم وسموكاتيم الالسوية ،واتضح أن مشاعر المبحوثينتتسم باإلحباط والكراىية ،وأن  % 46.81يشعرون بالقمق والنرفزة و  % 36.17منيم يشعر بآالم نفسية داخمية

 ،فيما صرح  % 08.51منيم بأنو لم يعد يثق في نفسو جراء تكرار العقاب ،وىذا راجع إلى إحساس المراىق
بالظمم والتعسف في استعمال السمطة الوالدية  ،فيما يشعر  % 06.38من التالميذ بالخوف واإلذالل وىذا ناتج

عن العنف الممارس عميو من طرف والديو ،وفي األخير صرح  % 02.13منيم أنيم يحبون االنتقام من

والدييم وىذا كرد فعل عن العقاب الذي يتعرضون لو .

ومنو فان جممة ىذه اآلثار والدوافع النفسية ما ىي إال استجابات سموكية تدل عمى شدة تأثر التالميذ بيذا

النوع من العنف أو القسوة .

 -تبين أن  % 74.84من التالميذ كانت نتائجيم الدراسية ضعيفة ،وأن  % 62.26منيم ال يراجعون دروسيم

في المنزل ،وأن  % 32.70منيم يتغيبون عن الدراسة  ،فيما صرح

 % 48.08من التالميذ المتغيبين أنيم

كانوا يتغيبون مع أصدقائيم  ،وكان سبب تغيبيم ىو الممل من الدراسة والمدرسة وقيودىا وىذا بنسبة فاقت 93

 ، %وقد كان تأثير العامل األسري والمتمثل في المشاكل األسرية ضعيفا ،بينما كان تأثير جماعة األصدقاء
واضحا في توجيو سموك التالميذ في ىذه المرحمة ودفعيم نحو االنحراف ،وقد تباينت إجابات التالميذ حول

المكان الذي يقضون فيو فترة تغيبيم ،بين قاعات األلعاب بنسبة  %22.06والتسكع في الشوارع بنسبة

 %26.47ومعاكسة الفتيات بنسبة  %25وقضاء فترة التغيب في منزل صديق بنسبة  % 26.47والتي كانت
سببا في انحرافيم .

وبيذا نستنتج أن ثمثي التالميذ ال يراجعون دروسيم في البيت وىذا سبب رئيس في ضعف مستواىم

الدراسي ،مما يفسر ضعف الرقابة الوالدية من جية واإلىمال والتسيب من جية أخرى ،والتي ليا تأثير عمى
التمميذ وعمى نتائجو الدراسية ،ومنو فضعف الرقابة واالىمال تودي الى انحراف سموك التالميذ.

كذلك فإن التسرب المدرسي أو التغيب عن الدراسة يعد أحد العوامل األساسية نحو السموكات الالسوية

والمنحرفة ،وىذا نتيجة لمفترة التي يقضييا التمميذ خارج المدرسة.

 اختمفت أراء التالميذ حول سبب ممارسة السموكات االنحرافية إلى :الالمباالة وعدم االىتمام من طرف األسرةبنسبة  ،% 29.28الضرب  ،% 26.57الحرمان من المصروف  ،% 11.60الشجار والخالفات في البيت
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 ،% 10.50تفضيل اإلخوة  ،% 06.63وفي األخير يرى ربع ¼ التالميذ ( % 25.41من عينة الدراسة ) بأن
سبب قياميم بالسموكات االنحرافية يعود إلى جممة العوامل المذكورة سابقا والتي أثرت فييم ،والتي حسب رأييم

كميا عوامل ساعدت في انحراف سموكيم.

ومنو فقد تباينت إجابات التالميذ حول أسباب ممارسة بعض السموكات االنحرافية كالغش و الكذب و

الكالم الفاحش والعنف  ...إلى جممة من العوامل والدوافع األسرية وكان األثر واضحا في أسموب اإلىمال
والالمباالة (عنف معنوي) ،الضرب والشجار والخالفات في البيت(عنف جسدي) باإلضافة إلى سوء المعاممة

االقتصادية وسوء المعاممة االجتماعية.

 يرى  % 26.16من التالميذ أن اإلىمال والالمباالة كانت سببا في انحرافيم  ،كما يرى  % 16.86منيمبأن الحرمان من المصروف يؤدي بيم إلى االنحراف .

 أشار  % 16.28من التالميذ أن العقاب المستمر كان سببا في انحرافيم  ،كما أشار  12.79منيم بأنالمعاممة القاسية من طرف الوالدين ىي التي كانت سببا في انحرافيم.

 أجاب  % 06.40من التالميذ بان غياب األب المستمر عن البيت كان سببا في انحراف سموكيم ،وذلكالنعدام المشاعر األبوية التي تؤدي إلى انعدام الحنان والمحبة والتي بدورىا تؤدي إلى االنحراف .

 – 3نتائج التساؤل الثالث :

 -ما هي مظاهر االنحراف لدى تالميذ المرحمة الثانوية ؟

من خالل المعطيات والبيانات اتضح ما يمي :

 يقضي التالميذ فترة تغيبيم في معاكسة الفتيات بنسبة  ، % 25و % 22.06منيم في قاعات األلعاب و % 26.47في الشارع ،ومنيم من يقضييا في منزل صديقو بنسبة .%26.47

 اتضح أن  % 30.19من التالميذ المبحوثين يدخنون ،وقد تعددت أسباب التدخين وكان أبرزىا عمى اإلطالقالعامل النفسي ،حيث يعتبره  % 57.14منيم بأنو وسيمة لمتنفيس عمى بعض المشاكل التي تعترضيم في
الحياة ،وكذلك لمتخفيف عن بعض الضغوطات التي يمرون بيا  ،فيما كان جواب  % 31.57ىو نسيان الفشل

في الدراسة أو ىو محاولة منيم لتغطية فشميم الدراسي .

 أشار معظم التالميذ المدخنين  % 54.05أنيم كانوا يدخنون رفقة زمالئيم في المدرسة و  % 45.95رفقةأصدقائيم في الحي  ،مما يعكس األثر الواضح لمصحبة السيئة وتأثيرىا عمى التمميذ المراىق ودفعو نحو

االنحراف .

 أشار  % 14.47من التالميذ أنيم كانوا يتعاطون المخدرات وحبوب اليموسة  ،وكان سبب تعاطييا ىولمتنفيس عن بعض اآلالم النفسية التي يعانون منيا بنسبة  % 62.50فيما يرى  % 25أن سبب تعاطييا ىو

لنسيان الواقع المزري والمميء بالمشاكل .
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اضطرابات الوسط االسري وعالقتها بانحراف التمميذ المراهق

 -صرح  % 25.16من التالميذ المبحوثين بأنيم سبق وان شاركوا في عمميات التيريب عبر الحدود  ،وكان

دافعيم إلى ذلك ىو حب المغامرة والتسمية  ،% 36.36أو لمحصول عمى المال  ، % 31.82وكذلك لالندماج
مع الميربين .% 19.70

 بين أن  % 50.94من التالميذ كانت عالقتيم سيئة مع أساتذتيم  ،وىذا دليل عمى سوء سموكيم ،ويرى % 71.70منيم أن أساتذتيم يفضمون زمالءىم عمييم في المعاممة  ،ويعود ذلك إلى عدم اىتماميم بالدراسة
 ، % 43.15والشجار الدائم مع األساتذة . %19.23

ومنو نستنتج أن معاممة األساتذة المختمفة ليذه الفئة من التالميذ ما ىي إال تعبير منيم عن عدم رضاىم

لما يقومون بو من سموكات غير مقبولة ،وتأكيدىم بان ىذه العينة من التالميذ األحداث مشاغبون ويقومون
بمختمف السموكات المنافية لمعرف ولقواعد السير الحسن داخل المؤسسة .

 وجاءت نتائج الجدول رقم ( )64لتوضح انحراف ىذه الفئة  ،حيث صرح  % 57.86من التالميذ بأنو سبقوان تمت إحالتيم عمى مجالس تأديبية في الثانوية  ،وقد تعرض  % 77.17منيم إلى عقوبة من الدرجة

األولى ،و % 17.39إلى عقوبة من الدرجة الثانية و  % 05.43إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.

ومنو نستنتج أن أكثر من نصف التالميذ المبحوثين قد تمت إحالتيم عمى مجالس تأديبية في الثانوية

وىو ما يؤكد أنيم منحرفين.

 اغمب وحدات العينة  % 74.21اقروا بأنو يتم تحميل وتحويل وتبادل وارسال مقاطع فيديو مثيرة أو صور الأخالقية باستخدام ىواتفيم النقالة ،وىذا دليل عمى أن ىذا السموك يعرف انتشا ار واسعا داخل الوسط المدرسي .

 -اختمفت مواقف التالميذ حيال السموكات المنحرفة التي تصدر عن أصدقائيم% 55.43 ،

 % 29.14االبتعاد عن مصاحبتو  % 12.57،السكوت والتستر % 02.86 ،التشجيع.

تقديم النصح ،

 -كما اختمفت مواقفيم كذلك حيال السرقة باعتبارىا مظي ار من مظاىر االنحراف التي قد تصدر عن بعض

أصدقائيم ،تقديم النصح  ،% 57.56االبتعاد عن مصاحبتيم  ،% 26.43السكوت والتستر ،% 13.17

التشجيع . % 02.93

وفي األخير نستنتج أن معظم المبحوثين  % 74.84منيم كانت نتائجيم الدراسية سيئة ،وأن % 62.26

منيم ال يراجعون دروسيم في المنزل ،وان  % 32.70منيم كانوا يتغيبون عن الدراسة رفقة أصدقائيم ،ويقضي

معظميم فترة تغيبو متسكعا في الشوارع أو في معاكسة الفتيات ،أو في قاعات األلعاب ،كما أن % 30.19

منيم يدخنون ،و % 14.47منيم يتعاطون المخدرات ،و % 25.16منيم سبق وان شاركوا في عمميات التيريب
 ،كما تبين أن  % 50.94منيم كانت عالقتيم سيئة مع أساتذتيم  ،وان  % 57.86قد تم إحالتيم عمى

مجالس تأديبية في الثانوية ،وان  % 74.21اقروا بأنو يتم تحميل وتحويل وتبادل وارسال مقاطع فيديو مثيرة أو

صور ال أخالقية بينيم .
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التقويم التربوي واستراتيجياته

التقويم التربوي واستراتيجياته

 الجزائر-  رمضان خطوط – جامعة محمد بوضياف – المسيمة.أ
 أصبح التقويـ اليوـ يشكؿ أحد عناصر المنيج بالمفيوـ الحديث وأصبحت الغاية منو أشمؿ وأوسع مف6ممخص
 فبما.البعد المعرفي فقط وبذلؾ أصبح لمتقويـ آلية و أشكاؿ وأدوات قياس مختمفة ومتنوعة نظ اًر الختالؼ غاياتيا

ًأف المتعمـ أصبح اليوـ ىو محور لمعممية التعميمية التعممية فال بد إذاً أف يشمؿ آليات لمتعرؼ عمى النمو معرفيا

 تحديد األىداؼ: ومف ىنا فالتقويـ بمفيومو الحديث يعتمد عمى عدة خطوات تتمخص بما يمي.ًوميارياً ووجدانيا

”ًاستخداـ أدوات قياس “اختبارات مثال.التعميمية بطريقة واضحة والحرص عمى أف تكوف قابمة لمقياس والمالحظة

”تحميؿ البيانات التي حصمنا عمييا بالقياس و إعطائيا القيمة ” تقييـ.صالحة لقياس نتاجات األىداؼ المرغوبة
وضع الخطط العالجية ” تقويـ” لتوجيو المتعمميف.لتفسر مف خالليا الحالة ومدى ما بيا مف نقاط قوة أو ضعؼ

.لمتغمب عمى نقاط ضعفيـ ولتعزيز نقاط قوتيـ

Résumé: L'évaluation est devenu aujourd'hui l'un des éléments du programme
d'études est un sens moderne et de devenir l'extrémité plus large et plus large que la
dimension de la connaissance ne porte le mécanisme de calendrier et des formes et
des outils différents et une variété de mesure due aux différents objectifs. Étant donné
que l'apprenant d'aujourd'hui, il est devenu le centre du processus éducatif de
l'apprentissage doit être, alors, qui comprend des mécanismes pour identifier et
croissance cognitive et émotionnelle. Ainsi l'évaluation parle sens dépend de
plusieurs étapes peuvent être résumées comme suit: pour déterminer les objectifs de
l'éducation d'une manière claire et de veiller à ce que les instruments quantifiables et
l’observation .l’utilisation mesure "tests, par exemple," valable pour mesurer les
produits de buts .analyse données obtenues par analogie et de lui donner une valeur
de "l'évaluation »pour expliquer la situation dans laquelle et l'étendue de leurs points
forts ou des plans de traitement et mètre" l'évaluation "pour guider les apprenants à
surmonter leurs faiblesses et d'améliorer leurs points forts.
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مقدمة :يختمؼ الكثير حوؿ مفيوـ التقويـ التربوي ،فالبعض ُّ
يعده ُمجرد امتحاف يجتازه المتعمموف لتحديد
مستوياتيـ في المواد الدراسية ،ولكننا إف اكتفينا بيذه الرؤية سنيمؿ المفيوـ الواسع لمتقويـ ،والذي يتضمف

إصدار حكـ عمى المتعمـ مع األخذ في عيف االعتبار قابميتو لممادة الدراسية ،والعمميات العقمية التي مارسيا
أثناء تعمُّمو ،ومياراتو الفكرية والعممية  ،وغير ذلؾ مف العوامؿ التي تؤثر عمى مستوى المتعمـ ونتاجو التعمُّمي.

وبيذا يشمؿ التقويـ التربوي تقويماً لممعمميف ،والمناىج ،والمؤسسات التعميمية والتربوية عممية منيجية ،تقوـ عمى

أسس عممية ،تستيدؼ إصدار الحكـ بدقة وموضوعية عمى مدخالت ومخرجات أي نظاـ تربوي .ومف ثَّـ تحديد
جوانب الضعؼ والقوة في كؿ منيا ،تمييداً التخاذ الق اررات المناسبة لإلصالحُ .يعتبر التقويـ التربوي مكونا
رئيسيا ِّ
لكؿ أنظمة التعميـ ،و يمعب دو اًر حاسماً خالؿ رحمة الطالب التعميمية .فمف خالؿ قياس إنجازات الطالب
واتقاف الميارة ،تساعد التقاويـ الطالب عمى التعمُّـ ،والمعمميف لتحسيف العممية التعميمية ،والمديريف التخاذ قرار
لتقيـ فعالية البرامج التعميمية.
حوؿ كيفية االستفادة مف المعطيات ،و واضعي السياسة ّ
 -0ماهية التقويم التربوي:

يعتبر التقويـ التربوي جزًء عضوياً مف نسيج النظاـ التعميمي ،فمف خاللو يتـ الوقوؼ عمى مدى تحقيؽ أىداؼ
النظاـ التعميمي ،ويقدـ تغذية راجعة مستمرة تسيـ في تعديؿ وتطوير النظاـ وتزيد مف كفاءتو ومف ثـ نوعية
وجودة مخرجاتو ،وقد يرجع ضعؼ النظاـ التعميمي (المدخالت ػ األنشطة والعمميات ػ المخرجات) ،إلى ضعؼ

في أدوات ووسائؿ التقويـ المستخدمة .فما مفيوـ التقويـ التربوي؟ وما ىي أىـ المفاىيـ المرتبطة بو؟ وما أنواعو؟
وما ىي أىـ األسس والمبادئ التي يقوـ عمييا؟ وما ىي أىـ االستراتيجيات الحديثة؟ ىذا ما سنتناولو في ىذه

النقطة.

 -0-0مفهوم التقويم التربوي:

عرؼ التقويـ التربوي عدة تعريفات أىميا6

 عرفو بموـ ( :)Bloom, B.S 1967.P38عمى أنو" إصدار حكـ لغرض ما عمى قيمة األفكار أواألعماؿ  ،أو الحموؿ  ،أو الطرؽ أو المواد  ،وأنو يتضمف استخداـ المحكات والمستويات والمعايير ،
لتقدير مدى كفاية األشياء ودقتيا وفعاليتيا  ،ويكوف التقويـ كميا أو كيفيا

 ويعرفو )" 6 )Roegiers, X. 2006.P17جمع مجموعة مف المعمومات الصادقة والثابتة ،وتحميؿدرجة مالءمتيا لمعايير خاصة باألىداؼ المحددة في البداية ،بيدؼ اتخاذ قرار".

 كما يعرفو ) (Conseil supérieur de L'éducation,1983.P12كما يمي 6التقويـ في التربيةيرتكز عمى تحديد قيمة بعض األشياء  ،سواء كاف موضوعا  ،شخصا  ،أو ظاىرة تربوية  ،مف أجؿ

توجيو وقيادة السموؾ .

 -وفي نفس السياؽ يقوؿ (6 ( Scallon, G)1988.P23
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"On peut affirmer que l'acte d'évaluation comporte au départ une comparaison, et l'on
dira pour l'instant une comparaison entre deux termes :<<ce qui est >>, d'une part, et
<<ce qui devrait être, d'autre part>>".
ويتابع قولو حيث يبيف6

 >>  <<ce qui estأي ما ىو كائف فيقوؿ انو الجانب المالحظ  ،المحسوس .الذي يتعمؽبتقييـ سيرورة التعمـ أو درجة بموغ األىداؼ البيداغوجية  ،وال نستطيع إجراء ىذه المقارنة إذا لـ

نعد في البداية مؤشرات تكشؼ لنا عف وجود ىذه السيرورة ودرجة بموغ ىذه األىداؼ .

 >>  <<ce qui devrait êtreأي ما ينبغي أف يكوف وىو تصور لمشخص المقيـ وما ينتظرمنو.

إذف مف خالؿ ىذه التعاريؼ كميا يمكف أف نستخمص مفيوما عاما لمتقويـ التربوي وىو6
تحديد مدى التطابؽ بيف األداء واألىداؼ .

 -6-0التقويم التربوي والمفاهيم المرتبطة به :

يرتبط مفيوـ التقويـ التربوي بعدة مفاىيـ كالقياس  ،التقدير واالختبار وكذا التقييـ  ،وباعتبار أف ىناؾ عالقة
تكاممية ووظيفية بيف ىذه المفاىيـ  ،فانو ال يمكف أف يكوف تقويـ دوف قياس وتقدير وال يمكف أف يكوف ىناؾ

قياس دوف اختبار .

أ -القياس :ىو العممية التي بواسطتيا نحصؿ عمى صورة كمية لمقدار معيف يوجد في الظاىرة ،كما يعني
جمع المعمومات والمالحظات عف الموضوع المراد قياسو.

وحسب ( سبع أبو لبدة .6114,ص )01فاف قاموس  Websterيعرؼ القياس انو" 6التحقؽ بالتجربة أو
االختبار مف المدى أو الدرجة أو الكمية أو األبعاد أو السمة بوساطة أداة قياس معيارية ".

ويعرفو كؿ مف (نادر فيمي الزيود وىشاـ عامر عمياف  . 6111 ،ص  ) 06أنو" 6مقارنة أشياء معينة بوحدة أو
مقدار معياري منو  ،بيدؼ معرفة عدد الوحدات المعيارية التي توجد فيو ".

ويؤكد ) (Cronbach. L. 1961إف القياس "6عممية منيجية محددة يمكف مف خالليا التعرؼ عمى كمية ما

يوجد في الشئ المقيس مف السمة أو الخاصية التي تقيسيا ".

إذف مف خالؿ ىذه التعاريؼ التي ذكرت يمكف أف نقوؿ أف القياس ىو عممية تعتمد عمى جمع المعمومات

ووصؼ البيانات باستخداـ األرقاـ أي الحصوؿ عمى تمثيؿ كمي لمدرجة التي تعكس فييا وجود سمة عند المتعمـ
ب -االختبار :

حسب (ىيثـ كامؿ الزبيدي .6112 ،ص ) 04فاف االختبار ىو "6تقديـ مجموعة أسئمة ينبغي حميا  ،ونتيجة

إلجابات الفرد عمى مثؿ ىذه السمسمة مف ىذه األسئمة نحصؿ عمى مقياس لخاصية مف خصائص ذلؾ الفرد ".
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فاالختبار إذف  6ىو عبارة عف مجموعة مف األسئمة أو المواقؼ التي يراد مف التمميذ اإلجابة عمييا واالستجابة

ليا.

كما تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ فرقا جوىريا بيف االمتحاف واالختبار  ،حيث نجد أف االختبارات مقننة  ،يمكف

معالجتيا بطرؽ إحصائية واكتشاؼ معاممي الصعوبة والسيولة فييا  ،بينما نجد أف االمتحانات غير مقننة وال

يتجاوز استعماليا حدود القسـ  ،كذلؾ يمكف القوؿ حسب (بوسنة محمود . 6113 ،ص " 6 )001أنيا غير

صالحة لقياس كؿ األىداؼ التربوية التي تتطمب أداء معقد مف طرؼ المتعمـ كالتحميؿ و التركيب والتقويـ".

إذف االختبار ىو وسيمة لقياس أداء المتعمـ عف طريؽ إجابتو عمى مجموعة مف األسئمة ،فيو يمثؿ عينة مف

سموؾ المتعمـ بحيث يقدـ لنا معمومات عنو.

ج -التقييم :

في الحقيقة ىناؾ مف المتخصصوف في ميداف المغة مف ينكر كممة تقييـ  ،ويذكروف كممة تقويـ فقط .ونظ ار
لشيوع الكممة وكثرة استعماليا أقرت في المجمع المغوي  ،ومف ثـ أصبحت كممة التقويـ تعني التعديؿ وكممة

التقييـ تعني إعطاء قيمة .

ويمكف القوؿ أف التقييـ ىو عممية يتـ فييا تقدير قيمة ومعرفة نواحي القوة والضعؼ لمستوى المتعمميف ،أي ماذا

يعرفوف؟ وما الذي يستطيعوف عممو؟.

فعممية التقييـ عممية تتوسط القياس والتقويـ ،ومف خاللو تعطى البيانات التي حصمنا عمييا عف طريؽ عممية

القياس ،والتي وصفت وصفا كميا ،تعطى قيمة فيصبح الوصؼ نوعيا أي معمومات.
 -2-0أنواع التقويم التربوي:

في الحقيقة ىناؾ تصنيفات كثيرة لمتقويـ التربوي ،حيث نجد أف الميتميف بالتقويـ التربوي اختمفوا في تحديد

أنواعو باعتبار أف كؿ واحد منيـ ينظر إليو مف زاوية معينة ،كما يمكف أف نستخمص أف ىناؾ تداخؿ فيما بيف

ىذه التصنيفات  ،حيث أنو إذا كاف التقويـ يتـ في مرحمة معينة فانو أيضا يقوـ بوظيفة معينة ،كما أف ىذه

التصنيفات واألنواع مكممة لبعضيا البعض.

أوال :التقويم بحسب الشكمية :ويصنؼ الى نوعيف ىما6
 التقويـ الشكمي ( الرسمي). -التقويـ غير الشكمي ( غير الرسمي).

ثانيا :التقويم بحسب الشمولية  :ويصنؼ الى نوعيف ىما6
 التقويـ المكبر ( الكمي). -التقويـ المصغر ( الجزئي).

ثالثا :التقويم بحسب المعمومات والبيانات  :ويصنؼ الى نوعيف ىما6
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 -التقويـ النوعي.

رابعا :التقويم بحسب االطار المرجعي  :ويصنؼ الى نوعيف ىما6
 التقويـ القياسي. -التقويـ المعياري.

خامسا :التقويم بحسب القائمين به  :ويصنؼ الى 6
 -التقويـ الداخمي.

 التقويـ الخارجي.-

التقويـ الداخمي والخارجي.

سادسا :التقويم بحسب االمتداد المكاني  :ويصنؼ الى نوعيف ىما6
 التقويـ الواسع. -التقويـ المحمي ( الضيؽ).

سابعا :التقويم بحسب معاجة البيانات  :ويصنؼ الى ىما6
 التقويـ الوصفي. -التقويـ المقارف.

 -التقويـ التحميمي.

ثامنا :التقويم بحسب الموقف  :ويصنؼ الى نوعيف ىما6
 التقويـ المعتمد عمى االىداؼ. -التقويـ البعيد عف االىداؼ.

تاسعا :التقويم بحسب فمسفته  :ويصنؼ الى نوعيف ىما6
 -التقويـ التقميدي.

 -التقويـ المتطور.

عاشرا :التقويم حسب  M. (1967).Scrivenويصنؼ الى نوعيف ىما6

 التقويم البنائي  :يقصد بالتقويـ البنائي العممية التي تحرؾ عممية التدريس في المدرسة حيث يتـتحديد ما إذا كاف المتعمـ يسير وفؽ ما تـ التخطيط لو أـ ال .

 التقويم التجميعي :وىو الذي يتـ في نياية برنامج تعميمي معيف ،واليدؼ منو التعرؼ عمىالمستوى الذي وصؿ إليو المتعمـ وما تـ تحقيقو".

احدى عشر:التقويم بحسب وقت اجرائه  :ويصنؼ الى 6
 التقويـ التمييدي. -التقويـ التطويري.
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 -التقويـ النيائي.

 -التقويـ التتبعي.

اثني عشر :حسب ) Xavier Roegiers(2006التقويم بحسب مكتسبات التالميذ  :ويصنؼ إلى صنفيف6
 -الصنف االول :حسب مستوى كل تمميذ  :ونجد ىنا ثالثة انواع وىي6

 التقويـ التوجييي (قبؿ او في بداية التعمـ ،توجيو التمميذ الى ما يناسبو مف تعميـ)
 التقويـ التكويني (اثناء سيرورة التعمـ)

 التقويـ الختامي الشيائدي (في نياية التعمـ والتصديؽ عمى ما تعممو التمميذ)

 -الصنف الثاني :حسب مستوى الصف :ونجد ىنا ثالثة انواع وىي6

 التقويـ التوجييي (قبؿ او في بداية التعمـ ،توجيو وتكييؼ تعممات التالميذ حسب مستوى
الصؼ)

 التقويـ التعديمي (اثناء سيرورة عممية التعمـ ،تعديؿ تعممات التالميذ)

 التقويـ المؤسسي (في نياية عممية التعمـ،التصديؽ عمى تعممات التالميذ عمى مستوى الصؼ،
المدرسة  ،المقاطعة.....الخ)

و باختصار :يمكف تمخيص ما جاء بو ) Xavier Roegiers(2006في ىذا الجدوؿ6
قبل

أثناء

في نهاية

عمى مستوى كؿ تمميذ

تقويـ توجييي

تقويـ تكويني ( تدريبي)

تقويـ نيائي

عمى مستوى الصؼ

تقويـ توجييي

تقويـ تعديمي

تقويـ مؤسسي

وعمى العموـ يمكف تقسيـ أنواع التقويـ التربوي إلى ثالثة أصناؼ وفقا لنوعية األىداؼ التربوية  ،ويمكف عرض
ىذه األخيرة بإيجاز كما يمي 6

 -أىداؼ تتعمؽ بالمكتسبات القبمية أي الميارات والكفاءات التي يجب توصيميا إلى التمميذ.

 أىداؼ بينية أو وسطية بحيث يتـ تحديد المقاطع و الخطوات التي مف خالليا يتعمـ التمميذ معارؼ جديدة. -أىداؼ نيائية تضبط منتوج التعمـ .

 -1التقويم التشخيصي :

يطمؽ عميو أيضا التقويـ التمييدي أو البدئي أو التنبؤي  ،حيث يكوف ىذا النوع مف التقويـ في بداية العممية
التعميمية أو التكويف وذلؾ قصد التنبؤ بفرص النجاح لدى المتعمـ وكذا تحديد ومعرفة بعض السموكات التي

يمتمكيا المتعمـ قبؿ تزويده بسموكات وميارات جديدة ،أي معرفة مستوى المتعمـ والحصيمة النيائية لما تمقاه مف

تعميـ سابؽ قبؿ بداية المقرر

أو البرنامج المراد تدريسو ،فمف خاللو كما يقوؿ ، DE Landsheere. G (1984,P15) :يمكف طرح

التساؤالت التالية 6
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 -ىؿ التمميذ مزود بالنوعية المعرفية والعاطفية والمعارؼ الضرورية لمسماح لو باالنتقاؿ إلى مادة جديدة أو

مرحمة دراسية جديدة ؟

 -ىؿ التمميذ يوجد في المكاف المناسب ؟

إذف ىذا ال نوع مف التقويـ ييدؼ إلى اكتشاؼ مدى امتالؾ المتعمـ لالستعدادات والقدرات والمعمومات الضرورية
لمتابعة تعميـ معيف.

وحسب ) ، Scallon,G. (1988,P69فاف "كؿ مف  Hastings, Madausو Bloomأشاروا إلى أف
وظيفة التقويـ التشخيصي تتعدى الكشؼ عف الصعوبات التي تواجو التالميذ  ،كما انو يسمح بالتعرؼ عمى كؿ
مف نقاط القوة ونقاط الضعؼ لدى التالميذ  ،باإلضافة إلى درجة استعدادىـ قبؿ انطالؽ أي حصة بيداغوجية

أو برنامج دراسي" .

أهداف التقويم التشخيصي :
ييدؼ التقويـ التشخيصي إلى 6
-1

في بداية الدرس :

 يسمح لممعمـ باختيار األىداؼ بحيث مف خالليا يبني أىدافا جديدة.-

يسمح لمتمميذ مف تدارؾ النقائص والمعارؼ السابقة حتى يتمكف مف اكتسابيا وتعديميا وتصحيحيا.

 يمكف المعمـ مف معرفة مدى استعداد تالميذه الستقباؿ معارؼ جديدة . -يمكف المعمـ مف تحديد الفرو قات الفردية بيف تالميذ القسـ الواحد .

 يمكف المعمـ مف االنطالؽ في درس جديد بعد تأكده مف اكتساب تالميذه لممعارؼ السابقة .-6

في بداية مرحمة دراسية :

 -يمكف المعمـ مف تشخيص قدرات وميارات تالميذه.

 الوقوؼ عمى الحصيمة النيائية لمعارؼ التالميذ السابقة أي مكتسباتيـ القبمية قصد تعزيز نقاط القوة وعالجنقاط الضعؼ .

 -يستطيع المعمـ مف خاللو جمع بيانات تتعمؽ بوضعيـ سواء االجتماعي او التربوي او النفسي .

 -يساعد المعمـ مف تحديد نقطة انطالؽ صحيحة واتجاه صحيح قصد تحقيؽ أىداؼ تربوية الحقة.

 يستطيع المعمـ مف خاللو أف يكتشؼ المواىب مف التالميذ قصد تنميتيا مف خالؿ أنشطة خاصة. -يساعد في تقديـ التغذية الراجعة لممعمـ عف مدى نجاحو في تحقيؽ األىداؼ المرسومة.

من خالل هذا نقول أن التقويم التشخيصي يساعد المعمـ عمى تشخيص مكتسبات التالميذ السابقة سواء كانت

معارؼ أو ميارات أو كفاءات  ،ومف أىـ الوسائؿ التي يستعمميا المعمـ إلجراء التقويـ التشخيصي 6

 عف طريؽ حوار بينو وبيف التالميذ باستخداـ أسئمة قصيرة وىادفة لتشخيص المكتسبات السابقة . عف طريؽ نشاط يخدـ المعرفة السابقة ،يقدـ لمتالميذ ويطمب منيـ اإلجابة عنو في وقت محدد.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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 -عف طريؽ حؿ بعض التماريف التي أعطيت ليـ سابقا ،ثـ مناقشتيا وتعديؿ ما يجب تعديمو.

قبل التطرق إلى النوع الثاني تجدر اإلشارة إلى بعض الصعوبات التي تحول دون تطبيق هذا النوع من

التقويم:

 -يحتاج إلى جيد شاؽ مف المعمـ.

 -قد يؤدي إلى نتائج عكسية في حاؿ عدـ امتالؾ المعمـ لمميارات الكافية لتنفيذه.

 يحتاج إلى خبرة وميارة فائقة مف المعمـ في تنفيذ الحصة ،مما يقمؿ رغبة المعمميف في استخداميا. -يحتاج إلى جيد كبير مف المعمـ مما يؤدي إلى عزوؼ المعمميف عف ىذا األسموب.

 وجود تبايف كبير في القسـ الواحد إذ تجد تالميذ متميزيف جدا وتجد تالميذ آخريف ال يتقنوف حتى القراءةلألرقاـ.

 -زيادة عدد التالميذ في القسـ الواحد .

 -2التقويم التكويني:

إف ىذا النوع مف التقويـ يتـ أثناء العممية التعميمية التعممية  ،وباعتبار أف الدرس الواحد يتكوف مف عدة مقاطع

أو مراحؿ منتظمة ومتناسقة فيما بينيا فإنيا تشكؿ نسقا تعميميا  .فالتقويـ التكويني ىو األداة التي مف خالليا
تضبط ىذه المراحؿ وتصحح  ،فيو يسمح لممعمـ مف قياس مختمؼ الصعوبات التي تعترضو أثناء فعؿ تعميمي

معيف .

ويحدد ( Hamline. D. )1982, , P158تعريفا دقيقا لمتقويـ التكويني -حسب اليدؼ منو  -في قولو"6
يكوف التقويـ تكوينيا إذا كاف ىدفو األساسي أف يقدـ بسرعة لممتعمـ معمومات مفيدة عف تطوره أو ضعفو وىو

وسيمة مف وسائؿ معالجة ىذا الضعؼ ".

كما يرى )Barlow. M. (1987, P163

1

في نفس السياؽ أف " التقويـ التكويني يقيس مستوى التمميذ

والصعوبات التي تعترضو أثناء فعؿ تعميمي معيف  ،فيو إجراء عممي يمكف كؿ مف المدرس والتمميذ مف

التدخؿ لتصحيح مسار ىذا الفعؿ ".

 -وحسب ("6 Scallon. G. )1988,P155التقويـ التكويني عممية مستمرة تيدؼ إلى ضماف التقدـ مف كؿ

فرد في عممية التعمـ  ،مع نية تغيير وضعية التعمـ أو وتيرتو  ،مف أجؿ توفير تحسينات أو تصحيحات مناسبة
".

إف التقويـ التكويني يساعد التمميذ عمى التعرؼ عمى المعارؼ والكفاءات التي اكتسبيا ،والصعوبات التي تعرقؿ

فيمو وتحصيمو.أي أف ىذا النوع مف التقويـ يرتبط بسيرورة التكويف  ،حيث أنو يساعد عمى توجيو كؿ مف المعمـ

1

. Barlow. M (1987), Formuler et évaluer des objectifs en formation , ED chronique sociale col " L'essentiel" , Lyon
,P163 in :
محمد شارف سرير  ،وور الديه خالدي ( ،)5991التدريس باألهداف وبيداغوجيا التقويم  ،ط ، 2ص. 99
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والتمميذ  ،فيقدـ تغذية راجعة لمتمميذ حوؿ الصعوبات التي تعترضو وأسباب وجودىا  ،ويساعد المعمـ عمى معرفة

نوع المساعدات التي يمكنو تقديميا لتالميذه قصد تسييؿ عممية التعمـ لدى تالميذه .

* التقويـ المنتظـ ويكوف عند الخروج مف مرحمة تعميمية ويستعمؿ لمتحقؽ مف أداءات التمميذ وعالقتو

باألىداؼ البيداغوجية .

* التقويـ المستمر ويكوف عف طريؽ مالحظة التالميذ أثناء العممية التعميمية ".

مميزات ووظائف التقويم التكويني :

يتميز التقويـ التكويني بمميزات ووظائؼ يمخصيا ) 2Viallet et Maisonneuve (1990في كونو :

 مستمر :أي أنو يمتد طيمة مدة التعمـ ،حتى يسمح لمتمميذ عمى التعرؼ في كؿ وقتعمى الصعوبات التي يعاني منيا في تعممو.

 تربوي  :أي أنو يعتبر في حد ذاتو نشاطا تعمميا  ،حيث يصحح لمتمميذ أخطائو ويساعدهعمى اكتساب تعممات جديدة .

 ديناميكي  :حيث يقدـ لمتمميذ تغذية راجعة مما يساعد المعمـ عمى معرفة ما إذا تحققت األىداؼ المسطرة أـال  ،وكذلؾ يعتبر نشاط تعميمي مناسب لالستدراؾ .

 -تميزي :أي أنو مميز حيث يسمح بتحديد صعوبات التعمـ وزمف بروزىا.

 اقتصادي  :بمعنى أنو يتـ بعد تقديـ أجزاء قصيرة مف المحتوى الدراسي  ،مما يسمح لممعمـ بالرجوع بسيولةإلى الخمؼ واستدراؾ ما فات مف األخطاء .

 -مشخص  :بمعنى أنو يأخذ في االعتبار نقاط القوة فيعززىا ونقاط الضعؼ فيعدليا.

 اجتماعي  :ألنو يوفر حوار بيف المعمـ وتالميذه ويعمؿ عمى التوفيؽ بيف مجيوداتيـ لحؿجميع مشاكؿ التعمـ .
وحسب ( ، Scallon )1988,P71فاف  Bloomأضاؼ إلى ماسبؽ" وظيفة التعزيز واثارة الدافعية بالنسبة

لمتالميذ المتقدميف أو غير المتقدميف في عممية التحصيؿ".

 -3التقويم النهائي:

ويطمؽ عميو اسـ التقويـ التحصيمي أو الختامي أو التقويـ العاـ  ،واف اختمفت تسمياتو فانو تمؾ العممية التربوية
التي يقوـ بيا المعمـ في نياية تعميـ معيف أو برنامج تعميمي قصد الحكـ عمى نتائجو  ،أو إصدار حكـ نيائي

عمى فعالية العممية التعميمية  ،مف حيث تحقيؽ األىداؼ المسطرة خالؿ فترة دراسية معينة.وىو ييدؼ إلى
فحص مدى اكتساب التالميذ لمجمؿ المعارؼ المقدمة ليـ .

 يعرفو ) 3 Barlow, M. (1987, P147في قولو  "6انو يحكـ عمى مجموعة أعماؿ نيائية".2

Viallet et Maisonneuve (1990), 80 fiches d'évaluation pour la formation et l'enseignement, Les éditions d'organisation,
paris.in:
بوسىة محمود ( ، )2002علم الىفس القياسي  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،دط ،ص. 15

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

333

العدد ( )00أفريل 6102

أ .رمضان خطوط

التقويم التربوي واستراتيجياته

 ويعرفو كذلؾ رشيد لبيب وآخروف ( ، 0542ص "6 ) 010ىو الممارسة التربوية التي يقوـ بيا المدرس أوجياز خاص مكمؼ عمى التالميذ في نياية تعميـ معيف قصد الحكـ عمى نتائجو أو إصدار أحكاـ نيائية عمى

فعالية العممية التعميمية مف حيث تحقيقيا لألىداؼ المحددة ".

أهداف التقويم النهائي:

 يمكف المعمـ مف قياس مستوى التالميذ مف خالؿ النتائج النيائية التي تحصموا عمييا بعد فترة تكوينية معينة( وحدة دراسية  ،فصؿ دراسي  ،سنة دراسية )

 مقارنة التالميذ بحيث يصنؼ كؿ واحد منيـ إما في المقدمة أو في وسط أو في مؤخرة الترتيب وىذا ماتسميو موريسات ) 4Morissette ,D.(1996بالتفسير المعياري لمتقويـ النيائي الذي يعتمد عمى معمومات

حوؿ كؿ تمميذ .

 إصدار حكـ عمى التمميذ إما بالفشؿ أو النجاح وكذلؾ يساعد عمى الحكـ عمى مدى استيعاب المحتوى . توزيع التالميذ وتوجيييـ في الشعب الدراسية المختمفة استنادا إلى المعدالت التي تحصموا عمييا.كما يمكف تمخيص ما سبؽ فيما يخص أنواع التقويـ التربوي  ،وبإيجاز مف خالؿ ىذا الجدوؿ 6
وفي األخير نقوؿ أنو رغـ اختالؼ األنواع الثالثة لمتقويـ إال أف ىناؾ تكامؿ فيما بينيا وبالتالي فإننا نحتاج أف

نستخدـ ىذه األنواع الثالث عندما نعتمد خطة شاممة لمتقويـ مف أجؿ االستفادة مف ميزات كؿ نوع وتحقيؽ
األىداؼ المسطرة.

وفي األخير نقوؿ أنو رغـ اختالؼ األنواع الثالثة لمتقويـ إال أف ىناؾ تكامؿ فيما بينيا وبالتالي فإننا نحتاج أف

نستخدـ ىذه األنواع الثالث عندما نعتمد خطة شاممة لمتقويـ مف أجؿ االستفادة مف ميزات كؿ نوع وتحقيؽ
األىداؼ المسطرة.

 -4-0أسس ومبادئ التقويم التربوي:

يرتكز التقويـ التربوي عمى العديد مف المبادئ واألسس التي يجب مراعاتيا عند تخطيط وتنفيذ عممية التقويـ،

حتى نصؿ ونحقؽ األىداؼ المسطرة ،ومف أبرز ىذه األسس والمبادئ نذكر6

 االتساق مع األهداف المراد تحقيقها  :ويعني ذلؾ التنويع في الوسيمة قصد تحقيؽ اليدؼ  ،والقصدباالتساؽ مع اليدؼ ىو مدى إمكانية تناسؽ المنيج وكذا التنوع في الوسائؿ المستخدمة قصد تحقيؽ اليدؼ

 ،فإذا كاف اليدؼ ىو تقويـ تحصيؿ التالميذ فاالختيارات بأنواعيا ىي الوسائؿ المقصودة

3

Barlow, M,(1987) , Formuler et évaluer des objectifs en formation , ED chronique sociale col " L'essentiel" , Lyon
,P163 in :
محمد شارف سرير  ،وور الديه خالدي ( ،)5991التدريس باألهداف وبيداغوجيا التقويم  ،ط ، 2ص. 502
4
Morissette, D.(1996),Evaluation sommative , guide pratique , Montreal, éd du renouveau pédagogique , Inc,in:
بوسىة محمود ( ، )2002علم الىفس القياسي  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،دط ،ص. 18
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 الشمولية  :بمعنى أف يشمؿ التقويـ جميع جوانب الموضوع المراد تقييمو ،سواء الجانب المعرفي  ،االنفعالي ،االجتماعي ...الخ.

أما إذا كاف اليدؼ ىو تقويـ العممية التربوية أو التعميمية بشكؿ عاـ فاف التقويـ يجب أف يتناوؿ 6
* جميع عناصر العممية التعميمية كالمعمـ والمنياج والمدرسة

* جميع جوانب الموضوع المراد تقويمو كالشخصية والنمو االنفعالي والعقمي..الخ

 االستمرارية  :بمعنى أف يكوف التقويـ عممية مستمرة حتى يتسنى تصحيح مسار عممية التعمـ  ،بحيث تكوفالمالحظة والتقديرات واالختبارات متواصمة عمى مدار العاـ الدراسي  ،وال تقتصر عمى فترة محددة  ،أي أف

تكوف عممية التقويـ مواكبة لعممية التعمـ فتالزميا وتسايرىا.

 الموضوعية  :بمعنى أف تكوف نتائج التقويـ مستقمة عف الحكـ الذاتي لممقوـ  ،وتتحقؽ مف خالؿ وضوحأىداؼ االختبار وطرقة تصحيحو .

 التشخيص والعالج  :بمعنى أف يصؼ التقويـ نواحي القوة لدى التمميذ فيعززىا ونواحي الضعؼ فيعدلياويعالجيا

 الوظيفية  :بمعنى أف ي ساىـ في تحسيف العممية التعميمية التعممية  ،وفي إحداث تغيرات ايجابية في جميععناصرىا لصالح التمميذ .

 التعاون :بمعنى أف يشارؾ فيو كؿ مف يؤثر في العممية التربوية ويتأثر بيا . -المالءمة :بمعنى أف يالئـ المقياس طبيعة األشخاص الذيف يطبؽ عمييـ.

 التقويم عممية إنسانية :فالغرض مف التقويـ ىو التعديؿ والعالج  ،وكذا إصدار أحكاـ  ،لكنو  ،حسب(عمي احمد مذكور  .0554،ص" ) 621ليس وسيمة عقاب  ،بؿ أسموب لتحقيؽ الذات وتنمية العالقة بيف
المتعمميف وكؿ مف يساعدىـ عمى تحقيؽ الذات" .

 -2استراتيجيات التقويم التربوي:

مما ال شؾ فيو أننا جميعاً نعيش نظاـ التقويـ الحالي لممتعمـ الذي يقتصر عمى االمتحانات النيائية أو
االختبارات والحكـ عميو بالنجاح أو الرسوب  ،وىذا النظاـ يخضع لمنظومة خطية  ،تكوف العالقة بيف المكونات

عالقة التتابع أو التوالي  ،فالمكوف األوؿ وىو األىداؼ التعميمية يتموه مكوف تنفيذ العممية التعميمية ثـ مكوف
الحكـ عمى نجاح العممية التعميمية بالنجاح أو الفشؿ  ،فالمتعمموف الذيف ينجحوف قد ينتقموف إلى مستوى أعمى،

أو يتوقفوف عف الدراسة بسبب االنتياء منيا  ،أما الذيف يرسبوف فقد يعيدوف العاـ الدراسي نفسو مرة أخرى أو

يتوقفوف عف الدراسة ( بسبب استنفاذ مرات الرسوب ) .

لذا فنظاـ التقويـ الحالي ال يصؿ إلى درجة التقويـ بؿ التقييـ ونظـ االمتحانات الحالية أصبحت بالية وقديمة
حيث أنيا تقيس قدرات المتعمـ في لحظة معينة أو تقيس قدرة واحدة مف قدراتو  ،أو جانب واحد مف جوانب

التعمـ

(

المعرفي

)

وتتجاىؿ

أنواع

وجوانب
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فاالمتحانات الحالية ىي امتحانات الفرصة الواحدة والوحيدة والتي نحكـ بيا عمى التمميذ ،فيي أشبو بكاميرة
التصوير العادية التي ال تعطينا إال صورة ثابتة عف الفرد وال تدؿ عمى كؿ حركاتو وأطوار نموه  .وىى أشبو

بعممية فرز لمتالميذ بيدؼ العزؿ أو رصد بيدؼ التسجيؿ وال تسعى إلى تنمية أو عالج أو تعزيز لممتعمـ .

إذف ،فاالمتحانات التقميدية الكالسيكية ،تكرس بيداغوجية تعتبر متجاوزة ،باعتبارىا مصدر توتر وقمؽ بالنسبة

لممتعمميف ولألسرة معا ،لكونيا يعوزىا الصدؽ والثبات ،وكذا الدقة والموضوعية.

مف اجؿ كؿ ىذا وجب استخداـ استراتيجيات وأساليب وأدوات تقويـ متعددة لقياس الجوانب المتنوعة في شخصية

المتعمـ .

 -1-2مفهوم استراتيجيات التقويم :
 يشير( يوسؼ خنيش ،6111ص )31إلى أف لفظ اإلستراتيجية" 6يستعمؿ لمداللة عمى التخطيط الجيد والذييعتمد عميو لمواجية الظروؼ الصعبة  ،وينطمؽ جوىر التفكير االستراتيجي مف المنيجية العممية المحددة بدقة
لمواجية المشكالت  ،وتبحث عف الوصوؿ إلى النتائج الجيدة وتعمؿ عمى التفضيؿ بيف الحموؿ المقترحة

لممشكالت".

أما استراتيجيات التقويـ فيي جممة اإلجراءات المستخدمة في عممية التقويـ بحيث تنفذ في صورة خطوات
وتتحوؿ كؿ خطوة إلى أساليب وتكتيكات جزئية تتـ في تتابع مقصود ومخطط لتحقيؽ األىداؼ بفاعمية .

 -6-6استراتيجيه التقويم المعتمد عمى االختبارات األدائية :

 حسب (صالح الديف محمود عالـ  ، 6114.ص" 6)011تقويـ األداء يتطمب أف يظير المتعمـ بوضوح  ،أويبرىف أو يقدـ أمثمة أو تجارب أو نتاجات أو غير ذلؾ تتخذ دليال عمى تحقيقو مستوى تربويا  ،أو ىدفا تعميميا

معينا" .

 -أما (محمود عبد المسمـ الصميبي  ، 6114.ص  )41فيرى أف " 6عممية تقويـ األداء تؤدي إلى معرفة واقع

الممارسات األدائية وتعمؿ عمى حفز الفرد لمعمؿ ومساعدتو عمى معرفة مواطف القوة لديو مف اجؿ تطويرىا
وتحديد جوانب الضعؼ والعمؿ عمى معالجتيا باستخداـ االستراتيجيات المناسبة ".

مف خالؿ كؿ ىذا نقوؿ أف التقويـ المعتمد عمى االختبارات األدائية ىو قياـ المتعمـ بإظيار تعممو مف خالؿ

توظيؼ مياراتو في مواقؼ حياتية حقيقية  ،أو مواقؼ تحاكي المواقؼ الحقيقية  ،أو قيامو بعروض عممية يظير
مف خالليا مدى إتقانو لما اكتسب مف ميارات وكفاءات في ضوء النتاجات التعميمية المراد انجازىا .

 -1-6-6وظائف التقويم المعتمد عمى االختبارات األدائية  :يمكف حصر ىذه الوظائؼ فيما يمي 6
 قياس مدى فيـ التمميذ لمدراسة النظرية وفعاليتيا . تشخيص التأخر في بعض الميارات والكفاءات . -التنبؤ بمدى نجاح المتعمـ مستقبال في مينة معينة وذلؾ مف خالؿ اداءاتو المتميزة في مجاؿ معيف
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 -6-6-6خصائص التقويم المعتمد عمى االختبارات األدائية :
يتميز تقويـ األداء بعدة خصائص نذكر منيا ما يمي 6

 تقويـ األداء تقويـ مباشر في طبيعتو ،أي انو يقوـ المياـ المعرفية والفكرية المعقدة كما ىي في الواقع. -يركز التقويـ المعتمد عمى االختبارات األدائية عمى العممية والناتج وليس عمى الناتج فقط .

 يتطمب التقويـ المعتمد عمى االختبارات األدائية استخداـ المتعمـ لميارات التفكير العميا كالتحميؿ والتركيبوحؿ المشكالت والتقويـ .

 -يتميز التقويـ المعتمد عمى االختبارات األدائية بالتكامؿ والفيـ مف جية والتطبيؽ مف جية أخرى.

 لممتعم ـ دور ايجابي وفعاؿ في التقويـ المعتمد عمى االختبارات األدائية حيث يقوـ المتعمـ بعممية البحث عفالمعمومات وال يأخذىا مباشرة

 في التقويـ المعتمد عمى االختبارات األدائية يقوـ المتعمـ بتقويـ المشروع او لميمة المراد انجازىا بنفسو وأثناءتنفيذىا حسب مراحميا .

 األ سئمة التي تطرح في التقويـ المعتمد عمى االختبارات األدائية والمياـ المرتبطة بيا ال ترتبط بإجابة واحدةصحيحة فقط  ،بؿ مف الممكف التوصؿ إلى إجابات صحيحة ممكنة .

 التقويـ المعتمد عمى االختبارات األدائية يمكف المتعمـ مف أف يكوف عمى صمة مستمرة بالمعمـ مف بدايةميمة األداء حتى نيايتيا .

 يستمد التقويـ المعتمد عمى االختبارات األدائية مصداقيتو مف طبيعة األداء لمميمة التي ينفذىا المتعمـوارتباطيا بواقع الحياة اليومية لممتعمـ .

 يقود تقويـ األداء المتعمـ ،إلى تطبيؽ ما تعممو في مواقؼ طبيعية مختمفة عف المواقؼ التي طبؽ عميياأداءه.

 -0مهام األداء :
تتطمب مياـ األداء إجراء عمميات أو سمسمة مف األنشطة  ،أو أداء عمؿ معيف بطريقة مناسبة  ،ويصؼ

) (Tucker. M .1992,P3مياـ األداء بقولو  "6ال تستطيع أف تقوـ أداء التالميذ ما لـ تزودىـ بأعماؿ ومياـ
 ،وال تستطيع أف تقوـ درجة تحصيميـ ما لـ يؤدوا بالفعؿ ىذه المياـ " .مثال  6حؿ مسالة حسابية  ،فيكوف ىنا
التركيز عمى الميمة األدائية وعمى النشاط أثناء أدائو  .كما تتطمب مياـ األداء ابتكار أو تكويف نتاجات مركبة

تحقؽ مستويات جودة معينة .

وتنقسـ مياـ األداء إلى 6

 مهام محدودة  :أي أف يقوـ المتعمـ بأداء محدد في زمف قصير  ،مثؿ  6دراسة تغيرات دالة عددية تستدعيحساب النيايات ودراسة اتجاه التغير ورسـ جدوؿ تغيراتيا.
وتستخدـ ىذه المياـ عادة لمتحقؽ مف كفاءات التالميذ في ميارات معينة ذات أىمية .
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 مهام موسعة  :يقوـ المتعمـ بالتفكير والبحث في مسالة معينة ويعطى وقتا كافيا لكي يظير تمكنو مف ىذاالموضوع وعمؽ فيمو لو .

 عرض األعمال  :أف يوظؼ المتعمـ ميارات متنوعة إلبراز كفاءتو في مجاؿ معيف  ،وعرض نتاجو لكي يطمععمييا المعمـ .

 -2-6إستراتيجية التقويم المعتمد عمى المالحظة :
تعتبر المالحظة مف التقنيات اليامة المستخدمة في التقويـ التربوي ،حيث تمكف مف جمع المعمومات حوؿ سموؾ
التمميذ أو مجموعة مف التالميذ  ،فيما يخص عمميتي التعميـ والتعمـ  ،وىي مف ابرز تقنيات التقدير .

حسب (رافدة الحريري  . 6114،ص )23فاف " 6المالحظة ىي إحدى وسائؿ جمع المعمومات المتعمقة بسموكات
الفرد المتعمـ  ،وتصرفاتو واتجاىاتو ومشاعره ".

كما (يرى احمد يعقوب النور  . 6113،ص )604أف  " 6المالحظة ىي المشاىدة الدقيقة لظاىرة ما  ،مع
االستعانة بأساليب البحث والدراسة ".

أما إستراتيجية التقويـ المعتمد عمى المالحظة فيي عممية يتوجو فييا المعمـ بحواسو المختمفة نحو المتعمـ ،
بقصد مراقبتو في مواقؼ نشطة ،وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات تفيد في الحكـ عميو ،وفي تقويـ مياراتو

وقيمو وسموكو وأخالقياتو وطريقة تفكيره.

فالمالحظة تزود المعمـ بمعمومات كثيرة ودقيقة  ،والتي ال يمكف الحصوؿ عمييا أحيانا باستخداـ األدوات األخرى
لجمع البيانات  ،فيي تعد مف أنواع التقويـ النوعي ،كما أنيا تعطي دالئؿ مباشرة عف تعمـ التالميذ حيث توفر

ىذه المعمومات الفرصة لممعمـ لوضع خطة الستثمار قدرات المتعمميف وتعزيز نقاط القوة لدييـ .

 -1-2-6أنواع المالحظة:

 -المالحظة المباشرة :وىي قياـ المعمـ بمالحظة سموؾ تالميذه مباشرة.

 المالحظة غير المباشرة  :وىي اطالع المعمـ عمى أعماؿ التالميذ التي قاموا بيا ودونوىا في كتاباتيـوتقاريرىـ .

 -المالحظة المحددة :وىي المالحظة التي تتـ في ضوء التصور المسبؽ لممعمـ لألشياء التي يريد مالحظتيا،

أو السموؾ الذي يريد مالحظتو.

 -المالحظة غير المحددة  :وىي قياـ المعمـ بعممية مسحية لمتعرؼ عمى واقع معيف أو جمع بيانات عف الشيء

المراد تقويمو.

 -المالحظة دون مشاركة :وىي قياـ المعمـ بدور المراقب لألحداث التي تجري أمامو.

 المالحظة بالمشاركة  :وىنا يتفاعؿ المعمـ مع تالميذه وفي نفس الوقت يقوـ بتقويـ سموكاتيـ . -المالحظة غير المقصودة  :وىي المالحظة التي تكوف عف طريؽ الصدفة .
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 المالحظة المقصودة :وىنا يتعمد المعمـ االتصاؿ بتالميذه لتسجيؿ مالحظاتو وتسمى كذلؾ المالحظةالمنظمة.

 -6-2-6شروط المالحظة  :مف بيف الشروط التي يجب مراعاتيا عند قياـ المعمـ بالمالحظة مايمي 6
التحديد اإلجرائي لمسموؾ المراد مالحظتو. -أف يدوف المعمـ ما يالحظو دوف تأثره بآرائو الشخصية.

 التركيز عمى سموؾ محدد في وقت واحد حتى يستطيع إصدار حكـ عادؿ. -عدـ إصدار األحكاـ دوف تكرار السموؾ.

 -2-2-6فوائد استخدام المالحظة  :مف فوائد استخداـ المالحظة 6
 -إتاحة الفرصة لممعمـ لمعرفة مدى تقدـ تالميذه .

 اكتشاؼ المشاكؿ التي تواجو المتعمـ في حينيا والقياـ بمعالجتيا . -توفر معمومات عف السموؾ المالحظ في ظروؼ طبيعية .

 تنفرد في الحصوؿ عمى معمومات ال يمكف الحصوؿ عمييا بطرؽ تقويـ أخرى . -توفر فرصا كثيرة لمتشخيص .

 -3-2إستراتيجية التقويم المعتمد عمى الورقة والقمم :
تتمثؿ إستراتيجية التقويـ المعتمد عمى الورقة والقمـ في االختبارات بأنواعيا و التي تقيس قدرات وميارات المتعمـ

في مجاالت معينة .

وفي الحقيقة ىناؾ تقسيمات كثيرة لياتو االختبارات ،لكف ما ييمنا ىو االختبارات التي تطبؽ في الميداف

التربوي ،أي ماذا يستعمؿ المعمـ مف اختبارات لتقويـ معارؼ وميارات تالميذه.

 -0-2-6تعريف االختبار:

 يرى (عبد الواحد الكبيسي  .6113،ص )013أف االختبار  "6أداة قياس يتـ إعدادىا وفؽ طريقة منظمة ،يتكوف مف عدة خطوات تتضمف مجموعة مف اإلجراءات التي تخضع لشروط وقواعد محددة بغرض تحديد درجة

امتالؾ السمة أو قدرة معينة مف خالؿ إجابتو عمة عينة مف األسئمة ".

 -6-2-6شروط بناء االختبار :

حسب ما جاء في دليؿ بناء االختبارات لمادة الرياضيات في امتحاف البكالوريا ،الذي أعدتو (و ازرة التربية

الوطنية  ، 6114.ص )12فانو "6ينبغي عمى المعمـ مراعاة الجوانب التالية  ،عند بنائو لالختبار وىي6
العالقة بين االختبارات والبرامج  :ال بد أف تراعى عممية بناء مواضيع االختباراتالعالقة بيف موضوع االختبار والبرنامج المعني بو مف حيث6
 -موافقة الموضوع لممحتوى المعرفي الذي ينص عميو البرنامج
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 -تقييـ الكفاءات التي يستيدفيا البرنامج والمتعمقة بالميداف الواحد.

 -تقييـ الكفاءات المستيدفة والمتعمقة بالموضوع المعالج ضمف الميداف.

 صياغة المواضيع وتقديمها :عند صياغة مواضيع االختبار نأخذ بعيف االعتبار ما يمي6 الجانب النفسي لممترشح بحيث ال يواجو مثال صعوبات في التمريف األوؿ كوجود حسابات طويمة ومعقدة . -كفاية الفترة الزمنية لالختبار.

 -مطابقة الموضوع لطبيعة االختبار في كؿ شعبة .

 تجنب تكرار األسئمة التي تتطمب تقويـ نفس الكفاءة. -التدرج في صعوبة األسئمة .

 تكوف أسئمة االختبار في متناوؿ المترشح متوسط المستوى . أال تطغى األسئمة الموجية في االختبار . -المقروئية  :حيث يتـ 6

 صياغة االختبار بمغة سميمة ومألوفة وبمفردات دقيقة وواضحة . -أف تكوف غير قابمة لمتأويؿ ومفيومة.

 -أف تكوف الرموز والمصطمحات المستعممة مألوفة بالنسبة لمتمميذ.

المراجع:

 -إبراىيـ ،قاسمي .)6114( .دليؿ المعمـ في الكفاءات  .دط .الجزائر 6دار ىومة

 احمد ،أبو العباس و محمد ،العطروني .)0542( .تدريس الرياضيات المعاصرة بالمرحمة االبتدائية . .ط .6الكويت  6دار العمـ.
 احمد ،يعقوب النور .)6113( .القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس  ،دط ،عماف  ،األردف 6الجنادرية لمنشروالتوزيع. -احمد ،رضا .)0521( .متف المغة .ط .0بيروت ،لبناف 6دار مكتبة الحياة.

 الربيع ،بوفامة .)6116( .تدريس القراءة في الطور الثاني مف التعميـ األساسي  .ط. 6الجزائر. بوسنة ،محمود .)6113( .عمـ النفس القياسي .دط .الجزائر 6ديواف المطبوعات الجامعية. -جابر ،عبد الحميد جابر .)0555( .استراتيجيات التدريس والتعمـ .ط 0القاىرة 6دار الفكر العربي.

 ىيثـ كامؿ ،الزبيدي . )6112( .القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس .ط .0اإلمارات العربية المتحدة 6دار الكتاب الجامعي. حسف ،حسيف زيتوف .)6112( .استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ والتعمـ.ط. 0القاىرة  6عالـ الكتب. لخضر ،زروؽ  .)6112( .تقنيات الفعؿ التربوي ومقاربة الكفاءات  .دط .الجزائر 6دار ىومو. ماجدة السيد ،عبيد .وآخروف .)6110( .أساسيات تصميـ التدريس .ط.0األردف 6دار الصفاء. ماجدة  ،محمود صالح .)6112( .االتجاىات المعاصرة في تعميـ الرياضيات .ط. 0األردف 6دار الفكر. مجدي ،عزيز إبراىيـ .)0541( .تدريس الرياضيات في التعميـ قبؿ الجامعي.ط. 6القاىرة  6مكتبة النيضةالمصرية.

 محمد الصالح ،حثروبي .)6116( .المدخؿ إلى التدريس بالكفاءات .الجزائر 6دار اليدى لمطباعة والنشر .مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

331

العدد ( )00أفريل 6102

أ .رمضان خطوط

التقويم التربوي واستراتيجياته

 محمد ،زياد حمداف .)6110( .أدوات المالحظة الصفية مفاىيميا وأساليب قياسيا لمتربية .دمشؽ  ،سوريا 6دار التربية الحديثة. محمد ،محمود الحيمة .)0555( .التصميـ التعميمي نظرية وممارسة .ط.0عماف ،األردف 6دار المسيرة لمنشر والتوزيع. محمود  ،عبد الحميـ منسي .)0554( .التقويـ التربوي .دط .اإلسكندرية ،مصر 6دار المعرفة الجامعية. ميمود ،زياف .)0554( .اسس تقنيات التقويـ التربوي .دط .الجزائر 6منشورات ثالة. نادر ،فيمي الزيود.و ىشاـ  ،عامر عمياف .)6111( .مبادئ القياس والتقويـ في التربية  ،ط. 2األردف 6دار الفكر. نبيؿ ،عبد اليادي.)6111( .القياس والتقويـ التربوي واستخدامو في مجاؿ التدريس الصفي .ط.0عماف 6دار وائؿ لمنشروالتوزيع.

 سييمة ،محسف كاظـ الفتالوي .)6112( .كفايات التدريس  .ط.0عماف ،األردف 6دار الشروؽ لمنشر والتوزيع. عبد الواحد ،الكبيسي .)6113( .القياس والتقويـ  .ط. 0األردف 6دار جرير لمنشر والتوزيع. -يوسؼ ،خنيش .) 6111( .صعوبات التقويـ في التعميـ المتوسط واستراتيجيات األساتذة لمتغمب عمييا  .رسالة ماجستير غير

منشورة في العموـ التربوية  .جامعة باتنة .

 -طو ،محمود صالح . )6116( .واقع التقويـ التربوي الحديث في مؤسسات التعميـ الثانوي .رسالة ماجستير غير منشورة في

عموـ التربية  ،جامعة الجزائر.
 لبنى  ،بف سي مسعود .)2008( .واقع التقويـ في التعميـ االبتدائي في ظؿ المقاربة بالكفاءات .رسالة ماجستير غير منشورةفي العموـ التربوية  .جامعة قسنطينة .
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- Scallon Gérard(1988):l'évaluation Formative des apprentissages ,les presses de L'université
laval, Tom1, Québec.
- Scallon Gérard(1988):l'évaluation Formative des apprentissages ,les presses de L'université
laval, Tom2,Québec.
-Scallon Gérard(2007):L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences,de
bœck ,canada.
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- Josette Rey-Debve(1985) : Dict. Méthodologique du français le Robert, Vol2.
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