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ىي رللة علمية دورية زلكمة تصدر عن سلرب ادلهارات احلياتية جبامعة زلمد بوضياف – ادلسيلة – اجلمهورية
اجلزائرية ،تأسست سنة .2016
تعٌت اجمللة بنشر البحوث والدراسات ادلتعلقة مبواضيع ورلاالت علم والنفس وشؤون الًتبية يف اجلزائر بصفة
خاصة ،والوطن العريب بصفة عامة .باللغة العربية و اللغة االجنليزية وكذا الفرنسية.
ادلسامهة يف تنمية العلوم النفسية والًتبوية وتطبيقاهتا ادلختلفة ،وذلك من خالل نشر البحوث األساسية ،وكذا
النظرية والتطبيقية منها يف رلال علم النفس والًتبية مبجاالهتا ادلختلفة ،مع التأكيد على اجلودة العالية ذلذه
البحوث وارتباطها بالواقع العريب حاضراً ومستقبالً.
يراعى يف نشر األحباث والدراسات ادلوازنة بُت الدراسات اليت تبحث الوضع الراىن ،والدراسات اليت تبحث
أفاق ادلستقبل يف مجيع رلاالت البحث والدراسة اخلاصة باجمللة.
إتاحة أكرب فرصة لذوي االختصاص يف علم النفس وعلوم الًتبية واألرطفونيا وطنياً ،ودولياً لنشر حبوثهم
ودراساهتم ذات احللول الواقعية دلختلف ادلشكالت.
إجياد وعاء حبثي عادلي خلدمة الباحثُت يف سلتلف رلاالت علم النفس وعلوم الًتبية واألرطفونيا.

 زيادة احلصيلة ادلعرفية والعلمية ادلتنوعة من خالل نشر األحباث األكادديية ادلتخصصة واحملكمة ،وتدعيم حركة
البحث والنشر العلمي.
 نشر األحباث األصيلة وادلبتكرة مبا خيدم الواقع واجملتمع وحيافظ على القيم السامية.

شروط وقواعد النشر في المجلة
رللة اجلامع يف الدراسات النفسية والعلوم الًتبوية ،رللة علمية دورية زلكمة تعٌت بنشر الدراسات واألحباث يف
رلاالت علم النفس وعلوم الًتبية واألرطفونيا فقط.
تنشر اجمللة البحوث ادلبتكرة يف أحد اجملاالت ادلذكورة أعاله باللغة العربية مع ملخص باللغة اإلنكليزية أو
الفرنسية ،كما ديكن للمجلة نشر األحباث باللغتُت اإلنكليزية أو الفرنسية مع ملخص باللغة العربية ،على أن تتحقق
الشروط اآلتية:
نشر من قبل ،وجيب أالّ يكون مق ّدماً للنشر أليّة رللة أو مؤدتر
 -1جيب أن يكون البحث ادلق ّدم للنشر جديداً ،ومل يُ َ
يف الوقت نفسو .ومل يسبق أن ُرفض نشره يف أيّة رللة أو مؤدتر علمي.
 -2ديأل الباحث استمارة خاصة موقّعة منو على أن حيدد صاحب ادلقال رتبتو العلمية واذليئة اليت ينتمي إليها وعنوانو
الشخصي ،واذلاتف والربيد االلكًتوين باإلضافة إ ى سلتصر عن السَتة الذاتية ،حيصل الباحثون على االستمارة
من مقر اجمللة ،أو من موقعها على االنًتنت التايلhttp://labs.univ-msila.dz/lls :
ترسل إ ى اجمللة نسختُت ورقيتُت من البحث العلمي ،مع نسخة الكًتونية تكون على قرص مضغوط
 -3أن َ
( ،)CDمطبوعة بوساطة الكومبيوتر على ورق قياس  A4على وجو واحد ،حجم الورقة ( ،17/24اخلط
 ،Simplified Arabicقياس  14وتباعد األسطر  1.0واللون أسود قامت للعنوان الرئيسي والعناوين
درج األشكال واجلداول والصور إلكًتونياً يف مواقعها ضمن النص).
الفرعية .اذلوامش  3سم من كل طرف .وتُ َ
وجيب أالّ يزيد عدد صفحات البحث على  20صفحة ،وال يقل عن  15صفحة؛ مبا فيها األشكال والصور
واجلداول وادلراجع.
سري لتحديد مدى صالحيتها للنشر .وال تُعاد األحباث إ ى أصحاهبا سواء قُبِلت
 -4ختضع البحوث لتحكيم ّ
للنشر ْأم ملْ تُقبل.
 -5يُرتّب البحث على النحو اآليت:
 يف الصفحة األو ى :عنوان البحث – اسم الباحث ومرتبتو العلمية وعنوانو -ملخص. -بالنسبة للدراسات ادليدانية -يتضمن ادلقال العناصر التالية :مقدمة :تتضمن التعريف بالدراسة ودوافع اختيار

ادلوضوع والتأسيس للطرح باحلجج العلمية .العرض :يتكون من ادلشكلة اليت تتضمن (ادلنطلقات العلمية للدراسة،
التساؤالت والفروض وادلفاىيم واألمهية واألىداف والدراسات السابقة )...وكذلك (ادلعلومات وادلعارف ...ادلتعلقة
بالدراسة ومتغَتاهتا) واجلانب ادليداين أو التطبيقي الذي حيتوي (الدراسة االستطالعية؛ منهج الدراسة؛ رلتمع الدراسة؛
عينة الدراسة؛ أداة الدراسة وإجراءاهتا؛ األساليب اإلحصائية ادلستخدمة ،)...وعرض البيانات ومناقشتها على ضوء

الدراسات السابقة .خاتمة :وتتضمن االستنتاجات والتوصيات .وأخَتاً ادلراجع وادلالحق.

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

السابقة عن ادلوضوع إلعطاء صورة عن ادلوضوع ،العرض :وذلك من خالل مناقشة عناصر ادلوضوع واقًتاح حل

للمشكلة ادلطروحة ،خاتمة :حتتوي ملخصا لألفكار واستنتاجات ،وقد تكون اقًتاحات أو توصيات.

ملخص و ٍ
ٍ
اف حبدود ( )150 -100كلمة على األكثر باللغة اليت كتب هبا
 -6جيب أ ْن حيتوي البحث على
وملخص و ٍ
ٍ
اف أيضاً حبدود ( )150 -100كلمة على األكثر باللغة العربية
البحث (عربية ،إنكليزية ،فرنسية)،
إذا كان البحث مكتوباً باللغة اإلنكليزية ،أو الفرنسية .مع حتديد الكلمات ادلفتاحية (.(Key words
 -7يُذكر مرة واحدة يف البحث ادلصطلح العلمي باللغة العربية وجبانبو ادلصطلح باللغة اإلنكليزية ،أو الفرنسية عند
وروده أول مرة ،ويُكتفى بعد ذلك بكتابتو باللغة العربية.
وتوضع ِدالالهتا حتت
 -8جيب ترقيم األشكال والصور حسب ورودىا ضمن البحث بُت قوسُت صغَتين ( )َ ،
وتوضع ِدالالهتا فوق
الشكل (اخلط  .)Simplified Arabic 12كما تُرقّم اجلداول باألسلوب نفسوَ ،
اجلداول.
 -9بعد قبول البحث للنشر يف اجمللة ،يلتزم الباحث بالتصحيحات ادلطلوبة .مّ حيصل الباحث على الوثيقة الرمسية
بقبول حبثو للنشر يف اجمللة.
أي مكان آخر حتت طائلة ادلسؤولية القانونية.
 -10يف حال قبول البحث للنشر يف رللة ادلخرب جيب عدم نشره يف ّ
 -11حيصل كل من الباحث وادلشاركُت بالبحث على نسخة من عدد اجمللة الذي يُنشر فيو البحث.
 -12ادلراجع:
يتبع يف اذلوامش يف ادلنت على طريق اجلمعية النفسية األمريكية ( )APAمثال (زىران ،1977 ،ص .)146
وتُكتب ادلراجع يف هناية البحث أو الدراسة كما يلي:
 توثيق كتاب بالغة العربية أو األجنبية :يراعى يف ذلك الًتتيب اآليت:اسم الباحث :سنة النشر (بُت قوسُت) ،عنوان الكتاب ،ويوضع حتتو خط ،الطبعة ،الناشر ،مكان النشر .مثال:
أبو النيل ،زلمود السيد ،)2009( :علم النفس االجتماعي عربياً وعادلياً ،الطبعة األو ى ،مكتبة األجنلو
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
يتناول ىذا العدد من رللة اجلامع يف الدراسات النفسية والعلوم الًتبوية عديد ادلوضوعات ادلتنوعة؛ هبدف اثراء رلاالت

ادلعرفة وتنمية وعي القارئ مبختلف أنواع البحوث العلمية .لذلك ارتأت اجمللة يف عددىا األول تسليط الضوء على الوسط

المدرسي من خالل ادلناخ التنظيمي يف ادلدرسة اجلزائري ،وكذلك تنمية التفكَت اإلبداعي يف ادلدرسة ،التصورات

االجتماعية دلعلمي ادلدارس االبتدائية للطفل ادلوىوب داخل اجملتمع اجلزائري.

أما الدراسات يف الوسط الجامعي فقد دتحورت البحوث حول :مستوى االغًتاب النفسي لدى عينة من الطلبة

ادلغًتبُت باجلامعة  ،تغَت معايَت الضبط االجتماعي وعالقتو باجلرائم األخالقية لدى الطالبات اجلامعيات ادلقيمات.
ويف القطاع الصحي مت تناول ادلوضوع من زاوية :عالقة ادلعاجل بادلريض يف الوسط االستشفائي.

وحظيت فئة الطفولة أيضا بدراسة دتثلت يف فرط احلركة والنشاط لدى الطفل.

كما كان لفئة اإلعاقة نصيب من تدخالت الباحثُت ومنها :أمهية الزرع القوقعي ادلبكر لتنمية اللغة الشفوية وادلكتوبة
عند الطفل األصم ،الذكاء الوجداين لدى ادلعاقُت مسعيا من وجهة نظر ادلعلمُت ،االنسحاب االجتماعي لدى األطفال
ادلتخلفُت عقليا وعالقتو بأساليب ادلعاملة الوالدية السيئة.
نأمل أن تستفيد كل شرائح اجملتمع من ىذه الدراسات وأن تكون ىناك دراسات أخرى ويف رلاالت أخرى حىت تتضح
ا حللول ادلأمولة للمشكالت ادلطروحة ،أو على األقل تنوير الرأي العام مبا تزخر بو أفكار الباحثُت يف ميدان علم النفس
والعلوم الًتبوية واألرطفونيا .وتكون بذلك اجمللة بلسما يتداوى هبا احلائرون.
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أ .بوجمعـة نقبيـل  -جامعة محمد بوضياف -الجزائر
ممخص:
يسعى ىذا البحث إلى الكشؼ عف المناخ المدرسي السائد بمؤسساتنا التعميمية عمى أساس أف ىناؾ أنماطا
مف المناخ المدرسي مع إبراز دكر كؿ منيا في المؤسسات التعميمية ،كىك بحث ينقسـ إلى قسميف نظرم

كتطبيقي كيختتـ بتحميؿ كمناقشة النتائج كتقديـ االقتراحات المناسبة.

Abstract: This research seeks to reveal the educational climate in our institutions on
the basis that there are patterns of school climate highlighting their respective role in
educational institutions this research is divided into two section sis cussing theoretical
sides and concludes with analysis and discussion of the finding and make appropriate
proposals.
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أ .بوجمعة نقبيل

المناخ المدرسي في المؤسسات التعميمية الجزائرية

مقدمة :بمجرد أف يدخؿ الزائر مف باب المدرسة إلى داخميا ،فانو قد يالحظ ك يستشعر في المعمميف السركر
كالثقة في أعماليـ ،ك ينتقؿ ىذا السركر إلى تالميذىـ ك إلى عالقاتيـ بالمدير كاألكلياء ،في حيف يالحظ

كيستشعر في مدرسة أخرل الكآبة ك التذمر بيف المعمميف ،كيخفي المدير عجزه تحت ستار مف السمطة ،ك ينتقؿ
ىذا الشعكر إلى التالميذ فيشعركف باليأس ،كىذه الخصائص تميز إحدل المدارس عف غيرىا ،ك التي تؤثر في

سمكؾ األفراد داخؿ المدرسة ،تشير إلى الجك المدرسي ،أك المناخ التنظيمي ،أك المدرسي الذم يسكد المدرسة.

كلذا فاف كاقع المدارس يؤكد اف خصائص مناخيا إما أف يككف محف از كداعما لممفاىيـ كالتصكرات كالسمككيات
االيجابية لدل أعضائيا مما يدفعيـ لبذؿ أقصى الجيكد لتحقيؽ أىداؼ المدرسة بكفاية ك فعالية ،ك إما أف يككف

مثبطا ليـ مما يقمؿ دافعتييـ في العمؿ كالتعمـ فينعكس ذلؾ عمى المدرسة في بمكغ أىدافيا ك في تحقيؽ التطكر
المنشكد .لذلؾ يرل الباحث ضركرة دراسة ك تكصيؼ المناخ المدرسي بمؤسساتنا التعميمية ،كفي ىذا البحث

سيتـ الكشؼ عف المناخ المدرسي السائد بثانكياتنا ،ك التعرؼ عمى نقاط القكة كمكاطف الضعؼ فييا ،ك ذلؾ مف

أجؿ تحسينو االيجابية لدل أعض ائيا مما يدفعيـ لبذؿ أقصى الجيكد لتحقيؽ أىداؼ المدرسة بكفاية ك فعالية ،
ك إما اف يككف مثبطا ليـ مما يقمؿ دافعتييـ في العمؿ كالتعمـ فينعكس ذلؾ عمى المدرسة في بمكغ أىدافيا ك في
تحقيؽ التطكر المنشكد .لذلؾ يرل الباحث ضركرة دراسة ك تكصيؼ المناخ المدرسي بمؤسساتنا التعميمية ،كفي
ىذا البحث سيتـ الكشؼ عف المناخ المدرسي السائد بثانكياتنا ،ك التعرؼ عمى نقاط القكة كمكاطف الضعؼ فيو

،ك ذلؾ مف أجؿ تحسينو ك تطكيره بما يخدـ المؤسسة التعميمية الجزائرية  ،فكمما كاف المناخ المدرسي بيذه

المؤسسات التعميمية يميؿ إلى االنفتاح كاف ىناؾ رد فعؿ ايجابي يقكد إلى تكجو إنتاجي مثمر ك فعاؿ يؤدم إلى
تسييؿ ميمة المدرسة مف خالؿ أداء المعمميف ك التالميذ ك اإلدارة المدرسية فييا لتحقيؽ األىداؼ التربكية

المنشكدة.

إشكالية البـحـث :يجمع الباحثكف عمى تسمية الجك الناجـ مف تمؾ التفاعالت بيف األف ارد داخؿ المدرسة بالمناخ
المدرسي ،كما أف العالقات ك التفاعالت التي تتـ بيف أفراد المجتمع المدرسي تحدد نكع المناخ المدرسي ك تميزه
عف غيره في المدارس األخرل (متكلي كآخركف ،0991 ،ص،)011فبعض المدارس يككف مناخيا مفتكحا

كايجابيا يتيح الفرصة لكؿ عضك مف أعضائيا أف ينمك ،ك تشيع فييا األلفة ك التعاكف بيف العامميف ،ك بعض

يككف مناخيا مغمقا يتصؼ بالتباعد كالعزلة ك تسكد فييا الصراعات ك الركح المعنكية المنخفضة بيف العامميف،

األمر الذم يؤدم إلى تدني مستكل أدائيـ (مرزا0106 ،ق،ص،)0كيمكف مالحظة اختالفات بيف المدارس تبعا

لطبيعة المناخات السائدة فييا ك نكع كطبيعة العالقة بيف الرئيس ك المرؤكسيف ،ففي مدرسة ما يشعر المدير
كالمعممكف بسعادة ك ثقة فيما يقكمكف بو مف أعماؿ ك ىذا الشعكر يبرز عمى المحيط بأكممو كينعكس عمى

األداء مما يجعؿ المدرسة بالنسبة لممعمميف كالكقت الذم يقضكنو فييا خبرة سارة (البكىي ،0991 :ص،)051
ك لقد اتفقت جميع الدراسات عمى اف لممناخ المدرسي تأثير مباشر عمى تعمـ التالميذ حيث أف المناخ االيجابي
يدعـ التكقعات االيجابية نحك العمؿ بيف المعمميف كالتالميذ ك يزيد مف نشاطيـ ك يككف دافعا نحك التعمـ الفعاؿ،

كعمى العكس فاف المناخ السمبي يحكؿ دكف التدريس الفعاؿ ،ك يقمؿ دافعية التالميذ نحك التعمـ ،كعميو فإف
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تحقيؽ مستكل مقبكؿ مف األداء ك الفعالية يتكقؼ إلى حد ما عمى تكفير مناخ مدرسي ايجابي مفتكح يؤدم إلى

تسييؿ ميمة المدرسة مف خالؿ أداء المعمميف ك التالميذ فييا كسط أجكاء مفعمة بالمشاعر الطيبة مف اإلخاء

ك التعاكف فتتشكؿ لدييـ اتجاىات ايجابية نحك مدرستيـ ،فتختفي كؿ مظاىر الصراع ك تتحكؿ إلى إنتاجيات
إبداعية في كؿ المجاالت ،ك نظ ار ألف المؤسسة التعميمية الجزائرية تعاني في السنكات األخيرة مف مشكالت

تنظيمية تتمثؿ في سكء العالقات بيف القيادات اإلدارية مف جانب ك المعمميف مف جانب آخر أدل إلى إيجاد
بيئات تعميمية تتميز باالختالفات ك الصراعات أحيانا أخرل ،أثرت عمى أداء المعمميف ك عمى صحتيـ النفسية

ك تكافقيـ الميني ك االجتماعي ،ك منو عمى التحصيؿ الدراسي لمتالميذ ،فكاف محصمة كؿ ذلؾ عرقمة المؤسسة
التعميمية عف تحقيؽ األىداؼ المكضكعة ،ك نظ ار لتعالي أصكات المعمميف ك باقي العامميف بتحسيف بيئات

العمؿ ك أحيانا بمطالبات أخرل مقدمة إلى اإلدارة التعميمية تتمثؿ في طمب تغيير القيادات اإلدارية لمؤسساتيـ
أك بتغيير مكاف العمؿ إلى مؤسسات أخرل مناخاتيا أكثر استق ار ار ك ايجابية  ،فدائما يبقى المطمكب ىك تحسيف
بيئات العمؿ ك ذلؾ لتحقيؽ االستقرار لممعمميف ك باقي العامميف ك بذلؾ العناية بتكافقيـ النفسي ك الميني

ك االجتماعي ك االنتقاؿ بالمؤسسة التعميمية مف حالة الصراعات ك الفكضى إلى حالة األداء ك األداء المتميز،

ك بذلؾ نضمف تعميما فعاال ألطفالنا ،ك المطمكب أيضا ىك االنتباه لمفاىيـ المناخ التعميمي ك عالقات العمؿ ك
الرضا الكظيفي لممعمميف ك صحتيـ النفسية ك تكافقيـ الميني ك االجتماعي ك االىتماـ بيذه المفاىيـ ك تفعيميا

في المؤسسة التعميمية لضماف األداء الجيد ليا ك تحقيؽ األىداؼ المكضكعة بفاعمية ك كفاية ،ك لذا ك مف

خالؿ ما تـ عرضو ك مناقشتو  ،ك انطالقا مف خبرة الباحث الشخصية في الميداف التربكم فقد شعر بأىمية ك

ضركرة إجراء بحث حكؿ المناخ المدرسي في المؤسسات التعميمية الجزائرية كاختار لذالؾ الثانكيات كميداف

لمتطبيؽ.

تساؤالت البحث:

التساؤل العام:

ما نمط المناخ المدرسي السائد في الثانكيات الجزائرية ؟

-

التساؤالت الفرعية:
-

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة في كصؼ المناخ المدرسي السائد

-

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة في كصؼ المناخ المدرسي السائد

بثانكياتيـ لتبعا لمتغير الجنس ؟
بثانكياتيـ تبعا لمتغير الخبرة ؟

أهداف البحث :تتحدد أىداؼ البحث الحالي في ما يمي:
-

التعرؼ عمى نمط المناخ المدرسي السائد في الثانكيات الجزائرية.

التعرؼ عمى مدل ارتباط كصؼ نمط المناخ المدرسي بالخصائص الشخصية ك الكظيفية الجنس

ك الخبرة .
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تقديـ اقتراحات يمكف أف تسيـ في تحسيف المناخ المدرسي في المؤسسات التعميمية الجزائرية ،بحيث

يحقؽ مستكل كاؼ مف الرضا لدل ىيئات التدريس العامميف بيذه المؤسسات ك تزيد مف فاعمية العممية التعميمية

بيا ،ك تثرم مف رصيد العممية التربكية .

تحديد مصطمحات البحث :يجدر بنا مف أجؿ فيـ مكضكع البحث تحديد بعض المصطمحات التي تكاجينا خالؿ

التطرؽ لممكضكع.

المناخ المدرسي :ىك مجمكعة الخصائص التي تميز بيئة المنظمة الداخمية التي يعمؿ الفرد ضمنيا فتؤثر عمى
قيمو كاتجاىاتو كادراكو ،كذلؾ ألنيا بدرجة عالية مف االستقرار كالثبات النسبي(.كاصؿ  ،6112،ص)25

الثانوية :ىي مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم متخصص ،تتمتع بالشخصية المعنكية باالستقالؿ المالي
كتستغرؽ الدراسة فييا مدة ثالث سنكات تنتيي بحصكؿ التمميذ الناجح عمى شيادة البكالكريا تؤىؿ صاحبيا

لمدخكؿ لمجامعة كمكاصمة تعميـ عاؿ متخصص بعد تكجيو مسبؽ ( .محمد بف حمكدة ،6112 ،ص)092

الهيئة التدريسية :ىي الفئة الممثمة ألساتذة التعميـ الثانكم كىـ مف خريجي الجامعة كتتككف ىيئة التدريس مف
األسالؾ التالية" :األساتذة الميندسكف ،األساتذة المسؤكلكف عف المكاد ،األساتذة المسؤكلكف عف األقساـ (األساتذة
الرئيسيكف) ،أساتذة التعميـ الثانكم ،أساتذة التعميـ التقني ،أساتذة التعميـ األساسي المكمفكف"(.نفس المرجع السابؽ

 ،ص)091

الدراسات السابقة :كفيما يمي يشير الباحث إلى بعض الدراسات السابقة التي تطرقت إلى بعض المكضكعات
ذات العالقة بمكضكع البحث الحالي ،كالتي يمكف أف تخدـ أك تتصؿ بإشكالية البحث الحالي سكاء بصكرة

مباشرة أك غير مباشرة ،كفي ما يمي عرض ليذه الدراسات:

دراسة الدرهم (0111ه)  :كىي دراسة أجراىا تحت عنكاف ن:كجية نظر المعمميف ك المديريف في المناخ
المدرسي في المدارس االبتدائية ك المتكسطة بدكلة قطر " ك ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كجية نظر
المعمميف ك المديريف في المناخ المدرسي في مدارسيـ في بعض المتغيرات مثؿ (المرحمة التعميمية _مكقع

المدرسة _جنسية المعمميف ) ،ك لقد اصفرت الدراسة عف نتائج عديدة مف أىميا :
-

أف المناخ المدرسي السائد في مدارس قطر االبتدائية ك المتكسطة ىك مناخ متكسط .

أف العالقة بيف المدير ك المعمميف عالقة مرضية تميؿ إلى الشكمية ك الرسمية.

أف مديرم ك مديرات المدارس يدرككف أف مناخ مدارسيـ أكثر انفتاحا مف المعمميف

كالمعممات(.محمدعبدالمحسف ،6112،ص)12-12

دراسة الجرادات(:)6991ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دكر مدير الثانكية في تحسيف المناخ التنظيمي مف
كجية نظر المشرفيف التربكييف ك المعمميف ،ك مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا  -:إف أكثر الممارسات لدكر

المدير في تحسيف المناخ التنظيمي مف كجية نظر المشرفيف ىي عمى الترتيب :عالقة المدير مع المسؤكليف ،ثـ
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شؤكف العمؿ اإلدارم ك سياستو  ،ثـ البناء المدرسي يمي شؤكف الطمبة ك حاجاتيـ التربكية ثـ عالقة المدرسة

بالمجتمع المحمي  ،ك أخي ار شؤكف المعمميف ك نمكىـ الميني (.كاصؿ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص)25

دراسة العثامنة ( :)0992فقد ىدفت إلى تقييـ أعضاء ىيئة التدريس لممناخ التنظيمي في جامعة اليرمكؾ ،كذلؾ
مف خالؿ استجابتيـ عمى أداة الدراسة كفقا لممجاالت الستة المحددة في الدراسة ك ىي :حكافز العمؿ كاألسمكب

اإلدارم ك القيادم ،ك العالقات ك االتصاالت  ،ك اتخاذ الق اررات ك الصالحيات ،ك اإلجراءات ك السياسات ،
كفرص التقدـ الميني  ،ك تكصمت الدراسة إلى أف أكثر المجاالت ممارسة في تقييـ المناخ التنظيمي في

الجامعة كاف األسمكب القيادم كاإلدارم ،ثـ العالقات كاالتصاالت ،ثـ اتخاذ الق اررات ك الصالحيات ،يميو

حكافز العمؿ ،ثـ اإلجراءات ك السياسات ،كأخي ار فرص التقدـ ك النمك الميني  (.نفس المرجع السابؽ،ص-25

) 22

دراسة بالسون (:)Paulson,1997كاف الغرض مف ىذه الدراسة كصؼ مستكل الرضا الكظيفي لممعمميف عف
المناخ التنظيمي في المناطؽ التعميمية (فمكريدا)  ،ك كاف الغرض اآلخر مف الدراسة التحقؽ مف كجكد فركؽ في
قياسات الرضا مقارنة بالمستكل المدرسي ،ك االنتساب لمنقابة ،ك كاف مف نتائج الدراسة العثكر عمى فركؽ

معنكية بيف المستكيات المدرسية عمى جميع عكامؿ المناخ التنظيمي ،ك كاف ىناؾ بيف العضكية بالنقابة مع

عامؿ كاحد مف عكامؿ المناخ التنظيمي كسمتيف مف سمات كضع المعمـ إذا كاف الراتب ىك العامؿ األقؿ
مستكل مف الرضا ،ك كانت العالقة مع اإلقراف ك الزمالء العامؿ ذك المستكل األعمى مف الرضا .

دراسة فرحان (0101ه) :ك ىي دراسة أجراىا تحت عنكاف ن:البيئة المدرسية ك أثرىا في إحداث الضغكط
المينية لممعمميف بمدارس التعميـ بالمممكة العربية السعكديةن ك ىدؼ الباحث مف إجراء ىذه الدراسة إلى التعرؼ
عمى العكامؿ الخاصة ببيئة العمؿ في التدريس ،كتحديد األثر الذم تسيـ بو ىذه العكامؿ في كجكد ضغكط

مينية لدل المعمميف ،ك قد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :
-

أف البيئة المدرسية بمككناتيا المختمفة (المعمـ،سمكؾ التالميذ ك خصائصيـ،الضماف المالي لممعمـ،عالقة

المعمـ بأكلياء األمكر) ىي المسؤكلة عف تدني مستكل المعمـ  (.محمد عبدالمحسف ،مرجع سبؽ ذكره،ص)11
-

أف العكامؿ السابقة تعمؿ مجتمعة عمى إعاقة المعمـ عف تأدية ميامو التربكية بكفاءة عالية.

دراسة دن وسنر(:)Dunn-Wisner,2004ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث العالقة بيف الكفاءة الذاتية لممعمـ ك
إدراكو لممناخ المدرسي ك مستكل ضغط العمؿ في مدارس كالية ديتركيت ك تككنت عينة الدراسة مف ()611
معمما ك معممة  ،كتـ استخداـ مقياس فحص الكفاءة الذاتية لممعمـ ك مقياس كصؼ المناخ التنظيمي لممدارس
المتكسطة ك مقياس ضغكط عمؿ المعمميف  ،ك أظيرت النتائج كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بأف المناخ
التنظيمي يعتبر متنبئا جيدا عند المعمميف ك أف انفتاح المدير عمى المعمميف يعد مف عكامؿ المناخ المدرسي

الجيد ك متنبئ قكم لضغكط المعمميف في العمؿ.

دراسة كوبقو ( :)chugbo,2005ىدفت إلى تحديد مدل التزاـ المديريف بالقيادة التعميمية ك أثر ذلؾ عمى المناخ
المدرسي مف كجية نظر المعمميف ك المديريف في مدارس كالية لكس أنجمكس ك كاليفكرنيا ك تككنت عينة الدراسة
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مف ( )91معمما ك ( )11مدي ار ك تـ استخداـ استبانة لقياس سمكؾ القائد ك أخرل لقياس المناخ المدرسي .ك
أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة ايجابية االرتباط بيف القيادة التعميمية ك المناخ المدرسي ك أف لمدير المدرسة

الدكر الياـ في تحسيف المناخ المدرسي.

دراسة مكمنتاير(:) Mclntyrem,2005(.ىدفت دراسة مكمنتاير إلى اختبار العالقة بيف النمط القيادم ك المناخ
المدرسي مف كجية نظر المعمميف في المدارس المتكسطة في كالية تكساس  ،ك قد تككنت عينة الدراسة مف

( )612معمما ك معممة ك تـ استخداـ استبانة كصؼ سمكؾ القائد ( )LBDQلقياس النمط القيادم ك استبانة
كصؼ المناخ التنظيمي لممدارس المتكسطة( )OBDQ-Mلقياس المناخ المدرسي .كقد بينت نتائج الدراسة عدـ
كجكد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف نمط السمكؾ القيادم ك المناخ المدرسي ،كما بينت عدـ كجكد فركؽ

دالة إحصائيا لمتغيرات المنطقة ك الخبرة ك عمر المعمـ عمى أم مف أداتي الدراسة.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

يتضح مف استعراض الدراسات السابقة التي أجريت عمى مستكيات مختمفة مايمي:

 رغـ اتفاؽ تمؾ الدراسات عمى أىمية دراسة المناخ المدرسي إال أنيا اختمفت بشأف مفيكـ المناخ المدرسيكمككناتو كمحدداتو.

 -رغـ ت عدد الدراسات التي تناكلت المناخ المدرسي إال أف معظميا اىتـ بالتركيز عمى بعض الجكانب دكف

األخرل.

 تعددت أىداؼ الدراسات التي عرضناىا حسب طبيعة المكضكع الذم عالجت ىذه الدراسات مشكمتو. -تكصمت الدراسات السابقة إلى عدة نتائج ىامة كذلؾ فيما يتعمؽ بالمناخ المدرسي.

 كشفت نتائج بعض تمؾ الدراسات أف القيادات اإلدارية في المدارس قد أكدكا أف نمط المناخ المدرسي السائدفي مدارسيـ يميؿ إلى المنػاخ المفتكح بينما المعمميف كالمعممػات أكدكا عمى عكس ذلؾ.

 اف دراسة األدب النظرم ك الدراسات السابقة المتعمقتيف بمفيكـ البحث تقدـ فكرة شاممة عف المناخ المدرسيك العكامؿ التي مف شأنيا تقكية إيجابيات ك تحسينو في المؤسسة التعميمية مما قد يككف عامال ىاما ك فاعال في

زيادة مستكل دافعية لدل األساتذة كاإلدارييف ك التالميذ.

فرضيات البحث :مف المعركؼ أف أم بحث عممي يبنى عمى نسؽ مف المنيجية يسمح بتسمسؿ األفكار كتدخؿ
صياغة فرضيات البحث كأبعاد يعتمد عمييا في االستدالؿ عمى مدل تحققيا ،كلقد ارتأينا كضع الفرضية العامة

كالفرضيات الفرعية كالتالي:
الفرضية العامة:
-

نتكقع أف المناخ المدرسي السائد في الثانكيات الجزائرية ىك المناخ المغمؽ.

الفرضيات الفرعية:
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-

نتكقع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة إزاء المناخ المدرسي السائد تبعا

-

نتكقع عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة إزاء المناخ المدرسي السائد تبعا

لمتغير الجنس.
لمتغير الخبرة.

مفهوم المناخ المدرسي :إف مصطمح المناخ المدرسي ىك أحد المفاىيـ التي تبمكرت في إطار تطكر الفكر
اإلدارم المعاصر .كتتبايف مكاقؼ الكتاب الذيف تناكلكا ىذا المكضكع عبر العقديف األخيريف مف القرف الماضي

كذلؾ لتبايف اختصاصاتيـ ،كمذاىبيـ الفكرية فمنيـ مف يكسع نطاقو كمنيـ مف يضيقو أك يطمقو عمى الشيء
كليس عمى صفتو ،كمصدر ىذا التبايف كاالختالؼ يرتبط بمصطمح المناخ ،كىؿ أنو يقتصر عمى البيئة الداخمية

لممنظمة أـ أنو يشمؿ بيئتيا الخارجية أيضا.

كعرؼ الباحثكف المناخ المدرسي تعريفات مختمفة ،فقد عرفو ىالبيف ( )Halpinبأنو مجمكعة المميزات

كالخصائص التي تتصؼ بيا منظمة ما كتجعميا تختمؼ عف غيرىا مف المنظمات األخرل ،كىك االنطباع العاـ
كالمتككف لدل أفراد المنظمة ،كالمتضمف متغيرات عدة كأسمكب معاممة المديريف لمرؤكسيـ ،كفمسفة اإلدارة العميا

كىك العمؿ أك ظركفو كنكعية األىداؼ التي تسعى المنظمة لتحقيقيا(.عكاشة ،عمي أحمد، 0991 ،ص)11

إف المؤسسات التعميمية تختمؼ في المناخات التنظيمية باختالؼ األفراد في شخصياتيـ كيمكف مالحظة الفركؽ

في المناخات التنظيمية لممدارس عندما تزكرىا ،ففي إحدل المدارس تجد األساتذة مرحبيف ممتمئيف ثقة أثناء
عمميـ ،كمستمتعيف في العمؿ معا كينتقؿ ىذا المرح إلى تالميذىـ ،بينما في مدارس أخرل يككف رضا األساتذة
كعدـ اقتناعيـ كاضحا كمممكسا كيحاكؿ المدير إخفاء ضعفو كعدـ كفايتو كحاجتو إلى التكجيو كراء قناع مف

السمطة ،فيضره اإلحباط كعدـ الرضا الذم يشعر بو المدرسكف.

كقد عرفو ىالؿ بأنو مجمكعة القكاعد كالسياسات كاإلجراءات كالنظـ كالمكائح التي تحدد كيفية سير العمؿ في

المنظمة اإلدارية بصكرة سمسة متكاصمة بال انقطاع أك تعطيؿ (.ىالؿ ،عمي ،0991 ،ص)16

حيث يشير ىالؿ في تعريفو إلى أىمية مركنة المناخ التنظيمي كمالئمتو لممتغيرات التي تمقي بضالؿ كثيفة

كممحة مف متطمبات التكاؤـ كالتكيؼ مع التطكرات المتسارعة ،فالمناخ اإلدارم ليس جامدا أك ثابتا أك محدد

المسار ،كانما ىك نتاج التفاعؿ الداخمي بيف مككناتو ،كلـ يشر التعريؼ ألىمية ىذا التفاعؿ مف خالؿ إدراؾ

أفراد التنظيـ كتأثيره عمى سمككيـ كاتجاىاتيـ كقيميـ.

كيعرؼ الكبيسي المناخ المدرسي بأنو الحصيمة لكؿ العكامؿ البيئية الداخمية كما يفسرىا كيحمميا العاممكف فييا
كالتي تظير تأثيراتيا عمى سمككيـ كمعنكياتيـ كبالتالي عمى أدائيـ كانتمائيـ لممنظمة التي يعممكف فييا.

(الكبيسي ،0991 ،ص ،) 21كيشير ىذا التعريؼ إلى الدكر الرئيس لعممية الكعي كاإلدراؾ لألفراد العامميف
بالمنظمة لمجمؿ الظركؼ كالمتغيرات بشكؿ عاـ ،كالتي مف خالليا يتـ تحديد المكاقؼ كاالتجاىات.

كقد حاكؿ الكثير مف الميتميف إيجاد تعريؼ عممي لمفيكـ المناخ المدرسي حيث استحكذ عمى جزء كبير مف

جيكد الباحثيف ،كتعددت كتنكعت تعريفاتيـ كذلؾ لسبب تعدد الدراسات كمجاالتيا كالغرض منيا كبالرغـ مف عدـ
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اتفاقيـ عمى تعريؼ عممي كاحد لو إال أف أكثرية التعاريؼ تتالقى حكؿ أىـ السمات االجتماعية الرئيسية التي

تميز بيئة العمؿ كالتي يدركيا العاممكف كيتأثر سمككيـ بيا ،كانو نتاج تفاعؿ مجمكعة مف العكامؿ الشخصية

كالتنظيمية.

أنماط المناخ المدرسي:

نموذج هالبين وكروفت ( : )Halpin and Croftيعد نمكذج ىالبيف ككركفت ( محمد ،عبد المحسف  ،نفس
المرجع السابؽ ،ص )16-10مف أكائؿ النماذج التي حاكلت تحديد أنكاع المناخ المدرسي ،ففي عاـ  0926قاـ
الباحثاف بتطكير أداة لقياس المناخ المدرسي مف خالؿ كصؼ سمكؾ المديريف كالمعمميف كبعد تطبيؽ األداة ذات

األبعاد الثمانية تكصؿ الباحثاف إلى ستة أنكاع لممناخ المدرسي متدرجة مف المناخ المفتكح إلى المناخ المغمؽ
كفيما يمي تكضيح ليذه األنكاع:

المناخ المفتوح ( :)Open Climateفي ىذا المناخ يعمؿ المعممكف بركح الفريؽ دكف إعاقة جانب المدير،
كبركح معنكية مرتفعة كلدييـ القدرة عمى التغمب عمى الصعكبات كيستمتعكف بالعالقات الكدية كالرضا الكظيفي،
كيمتاز سمكؾ المدير بالقدرة كالتصرؼ الحسف كالتكيؼ مع الدكر ،كيظير اىتماما عاليا بمساعدة المعمميف

كتكجيو سمككيـ كاشباع حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية ،مع عدـ التركيز عمى الشكمية في األداء أك القياـ

باألعماؿ بمفرده كانما يتيح الفرصة لظيكر قيادات جديدة كيسعى الجميع إلى استمرار نمك المؤسسة.

مناخ اإلدارة الذاتية ( :)Autonomous Climateكفي ذلؾ المناخ يتيح المدير لممعمميف الفرصة لتنظيـ
تفاعميـ كيضع ليـ القكانيف كاإلجراءات التي تساعدىـ في عمميـ دكف الرجكع إليو ،كمع ذلؾ يميؿ إلى التركيز

عمى العمؿ ،كيعمؿ المعممكف معا في ىذا النمط بركح الفريؽ كدكف إعاقة مف المدير كبركح معنكية مرتفعة.

المناخ الموجه ( :)Controlled Climateيعمؿ المعممكف بجد غير منعزليف كبركح معنكية متكسطة ،غير أنيـ
ال يجدكف متسعا مف الكقت لمعالقات الكدية ،كيركز المدير عمى إنجاز األعماؿ بالطريقة التي يراىا ،كيتحكـ في
تحديد األىداؼ كاإلجراءات كيظير اىتماما قميال بالعالقات اإلنسانية ،كال ييتـ بأحاسيس المعمميف ،كال يسعى

إلشباع الحاجات االجتماعية ،كما ال يسمح بظيكر الممارسات القيادية مف قبؿ المجمكعة.

المناخ العائمي(  :)Familier Climateيعمؿ المعممكف كالمدير كال عمى حدة بحب كألفة دكف إعاقة المعمميف
باألعماؿ الكثيرة كدكف إجراءات لتكجيو جيكدىـ نحك اإلنجاز لذا فالحاجات االجتماعية لألفراد مشبعة ،كاأللفة
بيف المعمميف متكفرة ،كمستكل الركح المعنكية كالرضا الكظيفي متكسط .ك يعد المدير نفسو جزءا مف المجمكعة

لذلؾ يضع قميال مف القكانيف التي تكضح سير العمؿ كال يركز عمى اإلنتاج أك يحاكؿ التأكد مف مستكل األداء.

المناخ األبوي ( :)Parental Climateيبدك فيو التباعد كاضحا بيف المعمميف الذيف ينقسمكف إلى فرؽ كأحزاب
تفتقد األلفة كالعالقات الكدية ،مما يؤدم إلى انخفاض الركح المعنكية نظ ار لعدـ اإلنجاز كعدـ إشباع الحاجات
االجتماعية كيتصؼ سمكؾ المدير بالشكمية كالتركيز عمى اإلنتاج كمراقبة سمكؾ المعمميف كتكجيييـ كيبدم درجة

متكسطة مف القدرة في إنجاز العمؿ ،كما يستخدـ العالقات اإلنسانية في المدرسة إلشباع حاجاتو االجتماعية.
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المناخ المغمق ( :)Closed Climateترتفع فيو اإلعاقة كتنخفض الركح المعنكية نظ ار لعدـ إشباع حاجات
األفراد االجتماعية أك حاجاتيـ إلى اإلنجاز في العمؿ ،كالمعممكف متباعدكف كاأللفة بينيـ متكسطة كيتصؼ

سمكؾ المدير بالشكمية في األداء كالتركيز العالي عمى اإلنتاج كىذا يدفعو إلى اتخاذ مزيد مف اإلجراءات

كالقكانيف غير المرئية لمتابعة أداء المعمميف كتكجيو سمككيـ ،كما أنو ال يظير أم سمكؾ يقتدم بو المعممكف

كاىتمامو قميؿ بالعالقات اإلنسانية كال يعطي الفرصة لظيكر المبادرات القيادية.

كىذه األنكاع مف المناخ المدرسي قد رتبت مف جية االنفتاح في مكاجية االنغالؽ ،كلذا فإف صفات المناخ
المغمؽ تعد متناقضة تماما لصفات المناخ المفتكح .كتميؿ المدارس ذات المناخ المفتكح إلى أف تككف ذات

درجات أعمى في االنتماء كالقدرة ،كالعالقات اإلنسانية ،كدرجات أقؿ في التباعد كاإلعاقة كالشكمية في العمؿ

كالتركيز عمى اإلنتاج ،لذا يعد المناخ المفتكح أفضؿ أنماط المناخ المدرسي.

العوامل التي تساعد عمى تكوين مناخ مدرسي ايجابي و صحي:

إف مما ال شؾ فيو أف مناخ أم مؤسسة إما أف يككف ايجابيا كمحف از ك منتجا  ،ك إما أف يككف سمبيا ك محبطا ك
غير منتج  ،أما العكامؿ التي تساعد عمى خمؽ مناخ ايجابي ك صحي فقد أشار إلييا سميماف( )0912عمى

النحك التالي :
-

الثقة المتبادلة بيف الجميع.

-

صدؽ اإلدارة ك صراحتيا مع العامميف.

-

اإلصغاء لالتصاالت الصاعدة.

-

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

المساندة كالتشجيع.

-

االىتماـ بتحقيؽ األداء العالي(.أحمد بطاح،6112،ص)16

-

إتباع طرؽ القيادة المناسبة لطبيعة العمؿ ك نكعو.

-

معرفة الفركؽ الفردية ك حاجات المعمميف كتكقعاتيـ.

أما عطا اهلل( )0992فقد حددىا في العكامؿ التالية :
-

التكامؿ بيف األىداؼ التنظيمية ك األىداؼ الشخصية.

-

كجكد قكاعد عادلة ك أنظمة لممكافآت ك العقكبات الرادعة.

-

العدالة في المعاممة.

-

إتباع أساليب تخدـ التطكر الميني.

المشاركة في اتخاذ الق اررات(.مرجع سبؽ ذكره،ص)16

المناخ المدرسي في المؤسسات التعميمية :يرتبط نجاح العممية التربكية بعدد مف المتغيرات التي شأنيا يمكف أف
تسيـ في تحقيؽ المؤسسة التعميمية ألىدافيا المختمفة ،فالمناخ المدرسي اإليجابي كالصحي يجعؿ جك العمؿ
متسما بركح الديمقراطية كيخمؽ ردكد فعؿ إيجابية كيدعـ الحكار كييسر حؿ المشكالت كيسيؿ قنكات االتصاؿ
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

9

العدد ( )01جوان 6102

أ .بوجمعة نقبيل

المناخ المدرسي في المؤسسات التعميمية الجزائرية

كالمشاركة في عممية صنع الق اررات كيقكد إلى التغيير كيعطي المدير معمكمات تساعده عمى تحسيف األداء
كالرضا الكظيفي لألساتذة ،كمف ىنا تأتي مسؤكلية القائد التربكم داخؿ المؤسسة التعميمية عمى إنشاء كتطكير

مثؿ ىذا المناخ الصحي القائـ عمى المشاركة ،كما يجب أف يطكر أنظمة مناسبة لمحفز كاالتصاؿ تمكف مف
التفاعؿ الخصب كالبناء.

إف إطالع القائد التربكم عمى أنماط المناخ المدرسي يخمؽ لديو الكعي العممي بالفركؽ بيف المناخات المدرسية،
كبالتالي يمكنو مف االنتقاء أكثر ىذه المناخات مالئمة لطبيعة العممية التربكية التي يديرىا في المؤسسة
التعميمية ،كاتخاذ كؿ ما يمزـ مف تدابير لتطكير كتجديد المناخ المطمكب بيف تدعيـ لمثقة بيف جميع العامميف

كالسماح لممشاركة في اتخاذ الق اررات كاتباع طرؽ القيادة المناسبة لطبيعة العمؿ كنكعو ،كالمساندة كالتشجيع مف
جانب المدير كاإلصغاء لالتصاالت الصاعدة كاالىتماـ بتحقيؽ األداء العالي.

الجانب التطبيقي لمبحث:

حدود البحث :حدد ىذا البحث بالمحددات التالية:
-

الحدكد المكانية :تركز ىذا البحث عمى الثانكيات المتكاجدة بكالية المسيمة كميداف لمتطبيؽ.

الحدكد البشرية :اقتصر ىذا البحث عمى كؿ أعضاء ىيئات التدريس العامميف بالثانكيات المتكاجدة بكالية

المسيمة.
-

الحدكد الزمنية :لقد تمت عممية تصميـ االستبياف كتحكيمو كتكزيعو كجمع البيانات كتحميميا كتفسيرىا

كمناقشتيا ،كذلؾ ابتداء مف شير نكفمبر 6112ـ إلى غاية شير سبتمبر 6111ـ.

اإلجراءات الميدانية :المشكمة المطركحة لمبحث مستمدة مف الكاقع التربكم المعاش بثانكياتنا حيث تمكف الباحث
مف رسـ صكرة نظرية أكلية عف ذلؾ الكاقع إذ التمس مف ضركرة ذلؾ تحسيف المناخ المدرسي بثانكياتنا كدفع

مديرييا إلى االىتماـ أكثر بالمناخات المدرسية تفضيال عند أعضاء ىيئات التدريس ،ىذا األمر يبقى المرجك
لكف ما ىك سائد في الميداف قد يختمؼ عف ذلؾ تماما كمف أجؿ التكضيح فسنتناكؿ في ما يمي أىـ اإلجراءات

الالزمة كالمتبعة في بحثنا قصد الكصكؿ إلى الغاية التي تسعى إلييا كؿ البحكث العممية أال كىي الكشؼ عف
الحقائؽ.

عينة البحث :تـ اختيار عينة البحث عف طريؽ عممية السحب العشكائي كذلؾ باختيار عينة عشكائية مف
الثانكيات المكجكدة بكالية المسيمة فتـ اختيار ( )11ثانكيات مف مجمكع ( )15ثانكية.

قاـ الباحث باعتماد قائمة الييئات التدريسية بالثانكيات الثمانية كعينة أساسية لمبحث ،حيث بمغ تعدادىا ()615
أستاذ كأستاذة.

خصائص العينة :تتسـ عينة البحث بعدة خصائص في ضكء متغير البحث يمكف تكضيحيا فيما يمي:

أ -توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس :يكضح الجدكؿ رقـ( )10تكزيع أفراد العينة كفقا لمتغير الجنس.
الجنـس

التكــرار

النسبة المئويــة

ذكػر

006

%55
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أنثػى

91

%15

المجمــوع

502

%600

ب -توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة :يكضح الجدكؿ رقـ( )16تكزيع أفراد العينة كفقا لمتغير الخبرة.
التكــــرار

النسبة المئويـــة

الخبـــــرة
أقؿ مف  15سنكات

25

%12

مف  12سنكات إلى  01سنكات

51

%62

مف  00سنة إلى  05سنة

11

%02

مف  02سنة فما فكؽ

11

%60

502

%600

المجمــــــوع

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أفراد العينة الذيف تتراكح خبرتيـ أقؿ مف  15سنكات احتمكا المرتبة األكلى بنسبة
( ) %12ثـ جاء في المرتبة الثانية األفراد الذيف تتراكح خبرتيـ مف  12سنكات إلى  01سنكات بنسبة ()%62
ثـ جاء في المرتبة الثالثة األفراد الذيف تتراكح خبرتيـ مف  02سنة فما فكؽ نسبة ( )%60ثـ في المرتبة الرابعة

كاألخيرة األفراد الذيف تتراكح خبرتيـ مف  00سنة إلى  05سنة بنسبة (.)%02

أداة البحث  :أتـ استخداـ المقابمة مع بعض المديريف كبعض األساتذة مف ثانكيات مختمفة جمع معمكمات حكؿ
حقيقة المكقؼ الفعمي الذم سكؼ يجرم في إطاره البحث كالتعرؼ عمى مدل اإلمكانيات المتاحة لدراسة متغير

البحث.

االستبيان :لتحقيؽ أىداؼ البحث كالكشؼ عف المناخ المدرسي السائد بالثانكيات الجزائرية قاـ الباحث بتصميـ
استمارة استبياف كأداة لجمع المعمكمات مف أفراد العينة كاستعاف بذلؾ ببعض الدراسات السابقة كدراسة كاصؿ

( )6111كذلؾ ألنيا تتكافؽ مع األىداؼ العامة لمبحث الحالي كتتناسب مع إجراءاتو ،فتـ اعتماد نفس عناكيف

المجاالت ألداة المعمـ لقياس المناخ التنظيمي في االستبياف الحالي ،أما لمحصكؿ عمى الفقرات فقد استعاف

الباحث باألدب النظرم الخاص بمكضكع البحث.

وصف أداة البحث :يتككف االستبياف الحالي الذم صممو الباحث كفؽ أسمكب ليكرت الخماسي لقياس المناخ

المدرسي مف ( )52فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت :المجاؿ األكؿ (عالقة المدير باألساتذة) بػ ( )00فقرة،
كالمجاؿ الثاني (شؤكف األساتذة كنمكىـ الميني) بػ ( )01فقرات ،كالمجاؿ الثالث (عالقة األساتذة بالتالميذ) بػ

( )00فقرة ،كالمجاؿ الرابع (الدافعية) بػ ( )00فقرة ،كالمجاؿ الخامس (العمؿ كاألداء) بػ ( )01فقرة .

تصحيح أداة البحث :تعتمد طريقة تصحيح استبياف البحث عمى أسمكب ليكرت الخماسي (مكافؽ جدا – مكافؽ
– محايد – معارض – معارض جدا) ،كتـ تحديد الدرجات المقابمة ليا مف  ، 0- 5كحسبت درجة متغير المناخ
المدرسي بإيجاد مجمكع درجات فقرات كؿ المجاالت إلجابات أفراد العينة.

صدق أداة البحث  :قاـ الباحث بعرض االستبياف عمى محكميف مف المختصيف في المجاالت التربكية إلبداء
آرائيـ ك مالحظاتيـ حكؿ دقة االستبياف ك مدل صدؽ كؿ عبارة مف حيث ارتباطيا مع بقية فقرات االستبياف ك
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لدل دراسة الباحث لردكد المحكميف تـ استبعاد العبارات التي ال تقيس المناخ المدرسي كما تمت بعض

التعديالت في الصياغة المغكية.

ثبات أداة البحث :تـ تقدير ثبات أداة البحث بأسمكب االختبار كاعػادة االختبار ( ،)Test- Retestحيث قاـ
الباحث بتكزيع أداة البحث عمى عينة استطالعية مككنة مف ( )61أستاذا ك أستاذة ،كمف نتائج ىذا التطبيؽ
تكصؿ الباحث إلى حساب معامؿ ثبات أداة البحث بيف االختباريف باستعماؿ معادلة ارتباط بيرسكف حيث بمغ

( )1.90كىي قيمة يمكف الكثكؽ بيا .كبذلؾ أصبحت األداة في صكرتيا النيائية مككنة مف ( )52فقرة.

أسموب المعالجة اإلحصائية :لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ المتعمؽ بالكشؼ عف المناخ المدرسي السائد في
الثانكيات الجزائرية فقد تـ استخداـ كؿ مف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،أما لإلجابة عف السؤاؿ
الثاني المتعمؽ بمعرفة داللة الفركؽ لمتغير الجنس عمى متغير البحث (المناخ المدرسي) فقد تـ استخداـ اختبار

(، ) t-testأما لإلجابة عف السؤاؿ الثالث المتعمؽ بمعرفة داللة الفركؽ لمتغير الخبرة عمى متغير البحث فقد تـ
استخداـ تحميؿ التبايف األحادم (. )one way anova

عرض وتحميل نتائج البحث :بعد تطبيؽ األداة عمى أفراد عينة البحث كتفريغ البيانات ،قاـ الباحث بمعالجتيا

إحصائيا كذلؾ لمكشؼ عف طبيعة المناخ المدرسي السائد بالثانكيات الجزائرية ،ككانت النتائج كما يمي:

تحميل ومناقشة نتائج الفرضية العامة - :نتكقع أف نمط المناخ المدرسي السائد في الثانكيات الجزائرية ىك

المناخ المغمؽ.

الجػدكؿ رقـ ( :)11المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاالت متغير المناخ المدرسي إلجابات
أعضاء ىيئات التدريس (األساتذة) بالثانكيات مرتبة تنازليا.
المجـــال

الرقم

الرتبة

1

0

عالقة األساتذة بالتالميذ

5

6

العمؿ كاألداء

12.21

1

1

الدافعية

11.12

01.01

0

1

عالقة المدير باألساتذة

11.11

2.20

6

5

69.16

9.15

029.19

10.10

شؤكف األساتذة كنمكىـ
الميني

المن ػػاخ المػػدرسػ ػ ػ ػػي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

19.09

5.11
2.01

مف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ ( )11فإف المناخ المدرسي السائد في الثانكيات الجزائرية مف كجية

نظر ىيئات التدريس كالذم بمغ متكسطة الحسابي ( )029.19كانحرافو المعيارم ( )10.10فقد كاف مناخا
مفتكحا بدرجة متكسطة .كبالتالي فإف الفرضية المكضكعة لـ تتحقؽ ،كقد تعكد ىذه النتيجة إلى أف األساليب

اإلدارية المتبعة مف قبؿ مديرم الثانكيات تتصؼ بالجمكد كعدـ التجديد كالتقيد بإنجاز األعماؿ بشكؿ ركتيني
كالميؿ إلى التسمط كالسيطرة مع إىماؿ لمبعد اإلنساني في المعاممة ،كذلؾ قد تعكد لعدـ كفاية التككيف التربكم
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12

العدد ( )01جوان 6102

أ .بوجمعة نقبيل

المناخ المدرسي في المؤسسات التعميمية الجزائرية

لممدراء في إحداث التغيير المطمكب في سمككيات كاتجاىات ىذه الفئة ،فضال عمى عدـ مقدرتيا في إحداث

التغيير كالتطكير بالثانكيات كتحسيف أساليب التكاصؿ مع أف اردىا.

تحميل ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى - :نتكقع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد
العينة إزاء المناخ المدرسي السائد تبعا لمتغير الجنس.

الجدكؿ رقـ ( :)11المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار(ت) لمجاالت متغير المناخ
التنظيمي عمى المتغير المستقؿ :الجنس.
المجـــــال
عالقة

الجنـس
المدير

باألساتذة
شؤون

األساتذة

ونموهم المهني
عالقة

بالتالميذ

األساتذة

الدافعيـة
العمل واألداء
المناخ المدرسي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذ

006

10.91

2.11

إ

91

61.11

2.11

ذ

006

10.26

9.66

إ

91

62.50

1.22

ذ

006

19.10

1.25

إ

91

19.15

2.01

ذ

006

12.65

01.12

إ

91

16.00

9.29

ذ

006

12.01

2.02

إ

91

12.02

2.00

ذ

006

022.09

10.51

إ

91

026.10

61.29

قيمة ت

درجة الحرية

مستوى الداللة

-1.29

611

1.10

-1.11

611

1.10

-1.11

611

1.21

-6.92

611

1.111

-0.11

611

1.62

-1.62

611

1.110

مف خالؿ المتكسطات الحسابية ك االنحرافات المعيارية ك نتائج اختبار (ت) لكصؼ المناخ المدرسي السائد في

الثانكيات الجزائرية المبينة في الجدكؿ ا رقـ ( ،)11ك التي تدعـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

الداللة( )1.15 =aتعزل لمتغير الجنس بناء عمى كجيات نظر أفراد العينة ،ك كانت الفركؽ لصالح الذككر
حيث بمغت المتكسطات الحسابية لمذككر ( ،)022.09ك لإلناث ( )026.10ك بالتالي فاف الفرضية المكضكعة
قد تحققت ك قد تعكد ىذه النتيجة إلى أف الذككر مف األساتذة أكثر تفيما ك اطالعا ك تعامال مع البيئة التنظيمية

بسبب كثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ اإلناث مف أعماؿ منزلية ك تربية أطفاؿ ك ممارسة التعميـ بالثانكية  ،ك قد

تعكد أيضا إلى أف حرية الحركة ك العالقات بالنسبة لمذككر أكثر منيا بالنسبة لإلناث ك ذلؾ ككف المجتمع

الجزائرم مجتمعا محافظا  ،كذلؾ أف أغمب المدراء ذكك ار في الثانكيات الجزائرية ك ىذا مما يحد عمى اإلناث مف
االتصاؿ باإلدارة ك التقرب منيا ،ك بالتالي فاف ذلؾ ينعكس عمى دعـ أثر متغير الجنس لصالح الذككر في تقييـ

المناخ المدرسي السائد في الثانكيات الجزائرية .
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تحميل و مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية - :نتكقع عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات
أفراد العينة إزاء المناخ المدرسي السائد تبعا لمتغير الخبرة.

الجدكؿ رقـ ( :)15تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد العينة حكؿ مجاالت المناخ
المدرسي كفقا لمتغير الخبرة.
مصدر التباين

المجـــال

عالقة األساتذة بالمدير

شؤكف

األساتذة

كنمكىـ

الميني

عالقة األساتذة بالتالميذ

الدافعيػة

العمؿ كاألداء

المناخ المدرسي

درجة الحرية

مجموع

متوسط

المربعات

المربعات

بيف المجمكعات

11

90.11

11.26

داخؿ المجمكعات

610

9199.55

15.62

المجمكع

611

9090.11

بيف المجمكعات

11

010.15

11.21

داخؿ المجمكعات

610

02202.61

11.01

المجمكع

611

02112.21

بيف المجمكعات

11

91.11

10.20

داخؿ المجمكعات

610

5915.12

69.56

المجمكع

611

2111.09

بيف المجمكعات

11

159.60

009.21

داخؿ المجمكعات

610

61211.12

016.50

المجمكع

611

61921.12

بيف المجمكعات

11

60.22

2.65

داخؿ المجمكعات

610

2212.20

11.61

المجمكع

611

2211.19

بيف المجمكعات

11

0602.11

داخؿ المجمكعات

610

095121.10

المجمكع

611

092691.11

قيمة ف

1.22

1.19

0.12

0.02

1.09

مستوى
الداللة
1.52

1.21

1.12

1.16

1.91

115.11
921.51

1.10

1.21

أشارت نتائج التحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف المتكسطات بيف استجابات أفراد العينة حكؿ مجاالت المناخ
المدرسي كفقا الختالؼ عدد سنكات الخبرة الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )15عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

عند مستكل الداللة

( ) 1.15 =aتعزل لمتغير الخبرة ك بالتالي فاف الفرضية المكضكعة قد تحققت ك قد تعكد ىذه النتيجة إلى أف
أغمبية أفراد العينة يتفقكف عمى كصؼ المناخ المدرسي السائد بثانكياتيـ بغض النظر عف اختالؼ عدد سنكات

خبرتيـ ك أف ىذا األخير يشكؿ انشغاال ىاما بالنسبة ليـ .
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خاتمـة :بعد عممية التحميؿ كالتفسير التي قمنا بيا تكصمنا إلى اإلجابة عمى إشكالية البحث المتمثمة في طبيعة
المناخ المدرسي السائد بالثانكيات الجزائرية ك المتمثؿ في المناخ المفتكح المتكسط  ،كذلؾ تعرفنا عمى مدل

ارتباط تقييـ المناخ المدرسي بالخصائص الشخصية ك الكظيفية ألفراد العينة (الجنس كالخبرة) .

إف إطالع اإلدارم التربكم عمى نتائج ىذا البحث كتعرفو عمى المفاىيـ التي عالجيا إنما يخمؽ لديو الكعي

بكجكد تفكير حديث عمى مستكل تسيير ىذه المؤسسات التعميمية ،تفكير جديد يتماشى مع ركح العصر مف

حيث كسر الجمكد كالسككف كالركتي ف كالسير نحكا التغيير كالتجديد كاإلبداع لمكصكؿ بالمؤسسة التعميمية إلى
تحقيؽ األىداؼ بكفاية كفعالية كالى تماـ االزدىار كاالرتقاء كالنجاح.

استنتاج عام:
-

أجمع أفراد العينة عمى كصؼ المناخ المدرسي لثانكياتيـ بأنو مفتكح بدرجة متكسطة كيعكد ىذا إلى عدـ

مقدرة المديريف في إحداث التغيير المطمكب في الثانكيات كتحسيف أساليب التكاصؿ مع األساتذة كالتالميذ كبقية

العامميف ككضع الق اررات المناسبة كحؿ المشكالت ،كما يعكد إلى األساليب اإلدارية المتبعة مف طرؼ المديريف
كالتي تتميز بالجمكد كالتقيد بالعمؿ الركتيني كمحاربة كتثبيط كؿ تغيير بناء كىادؼ في الثانكيات.

-

كاف ىناؾ دعـ ألثر متغير الجنس لصالح الذككر في تقييـ المناخ المدرسي السائد بالثانكيات ،كقد يعكد

ذلؾ إلى أف الذككر أكثر احتكاكا كاطالعا كتعامال مع البيئة التنظيمية ،كذلؾ إلى حرية الحركة كالعالقات
با لنسبة لمذككر أكثر منيا لإلناث ككف المجتمع الجزائرم مجتمعا محافظا يحد مف حرية المرأة كيقيدىا ،كذلؾ أف
أغمب المدراء ذكك ار ،كىذا مما يحد عمى اإلناث االتصاؿ باإلدارة كاالحتكاؾ بيا.

-

لـ يكف ىناؾ دعـ ألثر لمتغير الخبرة في كصؼ المناخ المدرسي ،كقد يعكد ذلؾ إلى تماثؿ أفراد العينة

في خمفياتيـ االجتماعية كالثقافية كالتعميمية بغض النظر عف اختالؼ عدد سنػكات خبرتيـ في التعميـ.

اقتراحات البحث :في ضكء النتائج التي أفرزىا البحث يقترح الباحث المقترحات التالية :
-

أف تقكـ الجيات الكصية عمى التربية كالتعميـ بتعميؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة لدل مديرم المؤسسات

التعميمية كتفعيؿ دكرىـ بتكفير المعمكمات التي تساعدىـ عمى اتخاذ الق اررات بأسمكب عممي مبني عمى جمع

المعمكمات كتبكيبيا كتفسيرىا كاختيار القرار األفضؿ لمكصكؿ إلى حؿ لممشكمة مف خالؿ التككيف الدائـ لتحقيؽ
النمك الميني المستداـ كالتطكير بما يتناسب مع المستجدات الحديثة في عالـ التربية كاإلدارة.
-

أف تصمـ ك ازرة التربية كالتعميـ برامج تدريبية خاصة لمديرم المؤسسات التعميمية عمى أف يقكـ المديركف

-

أف تستعيف ك ازرة التربية كالتعميـ بالجامعة الجزائرية النجاز كرشات تدريبية في مجاؿ اإلدارة التربكية

بتحديد حاجاتيـ التدريبية لتنمية قدراتيـ في مجاؿ القيادة كاإلدارة.

الحديثة لفائدة مديرم المؤسسات التعميمية  ،كذلؾ بالمجكء إلى ذكم الخبرة العممية لممشاركة في التطكير التربكم

عف طريؽ الندكات الدكرية كالمؤتمرات كالمقاءات المباشرة كذلؾ لتمكيف المديريف مف التطكير كالتجديد كاحداث

التغيير في مدارسيـ.
-

أف يشرؼ عمى تدريب المديريف أفراد مف ذكم الخبرات العممية العالية في مجاؿ القيادة كاإلدارة التربكية.
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أ .بوجمعة نقبيل

أف تحدد ك ازرة التربية كالتعميـ عددا مف المعايير كاألسس الفنية عند انتقاء مديرم المؤسسات

التعميمية مف خالؿ اختيار المدير القادر عمى إحداث التغيير كالتطكير كالتجديد كاإلبداع بمدرستو بكفاية
كفعالية.
-

أف تعمؿ ك ازرة التربية كالتعميـ كمديريات التربية عمى اتخاذ عدد مف اإلجراءات الصائبة لتطكير العالقات

-

ضركرة انعقاد جمعيات بيف المدير كاألساتذة لمناقشة مشكالت العمؿ بالمؤسسة التعميمية كالعمؿ عمى

-

ضركرة اإلشراؾ الفعمي لألساتذة في تسيير مؤسساتيـ التعميمية.

-

ضركرة القياـ بدراسات دكرية تتناكؿ مكضكع البحث مف أجؿ تحسيف المناخ المدرسي لمؤسساتنا

التنظيمية داخؿ المؤسسات التعميمية.
إيجاد حمكؿ مقبكلة ليا.

التعميمية.

قائمة مراجع البحث:

-0

،الرياض.

-6

متكلي ،مصطفى محمد ك آخركف ،)0991(:المدرس ك المجتمع ،دار الخريجي لمنشر ك التكزيع
مرزا ،ىند محمكد) ،(1412عالقة المناخ المؤسسي بغياب المعممات في المدارس الثانكية الحككمية

ك األىمية لمبنات بمدينة الرياض  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.

-1

البكىي ،فاركؽ شكقي ،)0991(:المناخ التنظيمي لبعض مدارس التعميـ األساسي بمحافظة

اإلسكندرية في ضكء نظريات التعمـ ،مجمة دراسات تربكية ـ5ع.62

-1

كاصؿ ،جميؿ المكمني ،)6112(:المناخ التنظيمي كادارة الصراع في المؤسسات التربكية ،ط ،0دار

-5

محمد بف حمكدة ،)6112(:عمـ اإلدارة المدرسية ،دار العمكـ ،عنابة ،الجزائر.

ك مكتبة الحامد لمنشر ك التكزيع ،عماف.

-2

محمد  ،عبدالمحسف ،ضبيب العتيبي ،)6112(:المناخ المدرسي كمعكقاتو كدكره في أداء المعمميف

بمراحؿ التعميـ العاـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ ،الرياض.

-2

عكاشة ،عمي أحمد ،)0991(:المناخ التنظيمي في المدارس األردنية (بحث عممي منشكر) ،الجامعة

المستنصرية ،بغداد.

-1

مصر.

-9

ىالؿ ،عمي ،)0991(: :معجـ المصطمحات اإلدارية  ،مركز الدراسات السياسية ،جامعة القاىرة،
الكبيسي ،عامر بف خضير ،)0991(:التنظيـ الحككمي بيف التقميد كالمعاصرة ،الفكرة التنظيمي،

مطابع دار الشرؽ ،الدكحة.

 -01أحمد ،بطاح ،)6112(:قضايا معاصرة في اإلدارة التربكية ،ط ،0دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.
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أ .مصباح جالب

تغير معايير الضبط االجتماعي وعالقته بالجرائم األخالقية لدى الطالبات الجامعيات المقيمات

تغير معايير الضبط االجتماعي وعالقته بالجرائم األخالقية لدى الطالبات الجامعيات المقيمات من وجهة نظر
الطمبة والطالبات (دراسة ميدانية بجامعات– المسيمة – عنابة)

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

ممخص :إ ف الطالب الجامعي عند انتقالو إلى الجامعة يجد نفسو في كثير مف األحياف في مجتمع جديد كمعايير
ضبط تختمؼ عف المعايير التي يحمميا .خاصة الذيف ينتقمكف مف مناطؽ ريفية إلى مناطؽ حضرية؛ كمف
مناطؽ مغمقة إلى مناطؽ مفتكحة (ىنرم برغسكف) كمف مناطؽ محافظة إلى مناطؽ متفسخة ،خاصة الطالبات
البلئي يجدف أنفسيف في صراع مع كضعيات متناقضة ،يخمؽ لدييف ضغكطات داخمية كخارجية (الضبط

الداخمي – الضبط الخارجي) .فيناؾ مف يبقيف منغمقات عمى ثقافتيف كيحافظف عمى ضكابطيف؛ كىي ميمة
تحتاج إلى مقاكمة .كىناؾ فئة أخرل مف الطالبات ينخرطف في معايير الضبط االجتماعي الجديدة ،كيبدأف في

التحرر مف الضكابط األصمية؛ بسبب ضغكط عائمية أك عادات كتقاليد أك طقكس معينة أك تنشئة اجتماعية

(رفض معايير الضغط السابقة) ،فيقعف في المحظكر نتيجة تغيير مكاقفف؛ فيكصفف بالمجرمات أك المتفسخات

أك الخارجات عف المجتمع أك أكصاؼ أخرل...

كقد ىدفنا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف أف غالبية الجرائـ األخبلقية تعزل ليذا المتغير (تغير معايير

الضبط االجتماعي) .كقد قاـ الباحث بإجراء استطبلع لرأم الطمبة كالطالبات مف خبلؿ اإلجابة عمى استمارة
بيانات؛ تتضمف مجمكعة مف المكاقؼ (عشرة معايير) التي تعبر عف معايير الضبط االجتماعي .يجيب عنيا

أفراد العيف كفؽ خمسة أكزاف )( )Likertبدرجة كبيرة جدا  ، 5بدرجة كبيرة  ، 4بدرجة متكسطة  ،3بدرجة

ضعيفة  ،2بدرجة ضعيفة جدا  .)1كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي في تحميؿ البيانات ،عمى عينة مف
 120طالب كطالبة ( .)60+60كقد طرحت الدراسة اإلشكالية التالية:

 ما مدل تأثير تغير معايير الضبط االجتماعي عمى الجريمة األخبلقية لدل الطالبات الجامعيات؟كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ صاغ الباحثاف فرضييف لمتحقؽ مف ذلؾ؛ كىما كاآلتي:

 -1نتكقع أف أغمب الطالبات الجامعيات البلئي غيرف معاييرىف يقعف في الجريمة األخبلقية بدرجة كبيرة.
 -2نتكقع عدـ كجكد اختبلؼ بيف رأم الطمبة الذككر كاإلناث.

كبعد تطبيؽ األداة كجمع المعمكمات كتفريغيا باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة تكصمنا إلى النتائج

التالية:

 -1استجاب أكثر مف  %71.00عينة الدراسة لصالح البديمة الثانية (بدرجة كبيرة) .أم أف سبب الجرائـ
األخبلقية لدل الطالبات الجامعيات ىك نتيجة تغييرىـ لمعايير الضبط االجتماعي بدرجة كبيرة.

 -2ال يكجد اختبلؼ بيف رأم الطمبة الذككر كاإلناث ،بحيث كانت النسب متقاربة؛ بالنسبة لمذككر %35.00أما
اإلناث  .%36.00كعميو يمكف القكؿ أف تغير معايير الضبط االجتماعي يؤثر بدرجة كبيرة عمى الجرائـ
األخبلقية لدل الطالبات الجامعيات المقيمات.
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تغير معايير الضبط االجتماعي وعالقته بالجرائم األخالقية لدى الطالبات الجامعيات المقيمات

Résumé : Notre objectif a été par le biais de cette étude est de vérifier que la majorité des crimes
moraux attribués à cette variable (normes de contrôle social change). Le chercheur a mené sondage
d'opinion des étudiants en répondant à la forme de données.
Le chercheur a utilisé l'approche descriptive à l'analyse des données, sur un échantillon de 120
étudiants (60 +60). L'étude a posé le problème suivant:
- Quel est l'impact du changement de contrôle social sur la criminalité des normes éthiques chez les
étudiants universitaires?
Pour répondre à cette question, le chercheur a inventé deux hypothèses pour le vérifier, les deux
sont les suivantes:
1. Nous nous attendons à ce que la majorité des étudiants universitaires qui ont changé leur normes
chute crime moral de manière significative.
2. Nous nous attendons à aucune différence entre l'opinion des étudiants masculins et

féminins.
Après l'application de la collecte d'informations et déchargés à l'aide appropriée
outil de méthodes statistiques nous sommes arrivés aux conclusions suivantes:
1. Plus de 71,00% de l'échantillon de l'étude ont répondu en faveur de la deuxième
solution (de manière significative). Telle est la cause de crimes moraux chez les
étudiantes universitaires est le résultat de modifications des normes de contrôle social
de manière significative.
2. Il n'y a pas de différence entre l'opinion des étudiants masculins et féminins, les
pourcentages étaient si près, pour les hommes et les femmes 35,00% 36,00%. Et on
pourrait faire valoir que la modification des normes de contrôle social affecte de
manière significative les crimes moraux chez les étudiantes universitaires résidant.

2016 ) جوان00( العدد

81

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

أ .مصباح جالب

تغير معايير الضبط االجتماعي وعالقته بالجرائم األخالقية لدى الطالبات الجامعيات المقيمات

مقدمة :الضبط االجتماعي نظاـ عرفتو البشرية منذ القدـ؛ كاتخذ لتحقيقو بعض األساليب كالمعايير لتنظيـ البنى
كالتفاعبلت االجتماعية بيف أفراده مف أجؿ تنظيـ حاجاتيـ كمعامبلتيـ؛ كلضماف استقرار المجتمع كاستم ارره ،إذ
أف مف طبيعة النفس اإلنسانية التأثر بالغرائز المختمفة التي تسيطر عمى سمكؾ اإلنساف كتحيد بو عف الطريؽ

السكم إذا لـ يجد األداة الرادعة لتصرفاتو ،كلذا فإف معايير الضبط االجتماعي ليا قيمة فعالة كدكر قكم في
ضماف سمطة الرقابة عمى الفرد كالمجتمع.

كلمعايير الضبط االجتماعي صك ار ككسائبل يتحقؽ عف طريقيا ،مثؿ التربية كاألخبلؽ كالعادات كالتقاليد كالقيـ

المجتمعية بصفة عامة .كىنا يبرز دكر معايير الضبط في المجتمع .كقد اىتـ المجتمع كحرص أشد الحرص
عمى حفظ كيانو كاستق ارره ،فأصبح الضبط االجتماعي نظاما ضابطا بكؿ ما يحكيو مف تقاليد كمعامبلت ،كقيـ

كمبادئ ،كأخبلؽ كآداب كقكانيف كأعراؼ .كاذا ما حاكؿ فرد تغيير ضكابطو فإنو ال يستطيع التكيؼ أك التأقمـ مع
الضكابط الجديدة؛ ألنيا لـ تتغمغؿ في ضميره االجتماعي ،كبالتالي سيقع ال محالة في سكء التكيؼ أك االنحراؼ
عمف القاعدة الحقيقية ،كتصبح بالتالي معاييره كىمية ال مرجعية ليا ،كيصبح كؿ شيء بالنسبة لو عاديا ،كأكلى

نتائج عدـ التكيؼ ستظير في فقدانو لقيمو األخبلقية؛ كىذا ما يسمى بالجريمة األخبلقية الناجمة عف تغير

معايير الضبط االجتماعي ،كىك مكضكع دراستنا.

 مشكمة الدراسة :تعتبر معايير الضبط االجتماعي بمثابة الحدكد التي ال يمكف تجاكزىا؛ كاال أصبح المجتمعمنيارا؛ كتنيار معو القيـ كيصبح مجتمعا ببل ضكابط؛ ببل سمطة ،كىنا يحؿ قانكف الغاب .كتؤكد "زينب دىيمي"
ىذا؛ ألف ذلؾ حسبيا يعني البلمعيارية في المجتمع كالغياب التاـ لمؤسسات الدكلة كبالتالي يصبح كجكد ىذه

األخيرة ال مبرر لو ،كاالجراـ إذا ما بمغ درجة معينة مف االنتشار في مجتمع ما ذلؾ يعني أف المؤسسات

المشكمة ليذا المجتمع مريضة بالمعنى السكسيكلكجي لمكممة كمف بينيا :األسرة المدرسة ،الجامعة ،المسجد
(زينب دىيمي .) 2011 :كتعكد المجتمعات بالتالي سنينا إلى الكراء .بعد كؿ الجيكد كالثكرات التي خاضيا
البشر منذ القدـ إلى اليكـ .فبعدما كانت المرأة بصفة عامة كسيمة بيكلكجية في الحضارات القديمة؛ عند اليكناف

(أفبلطكف) أك ف ي بعض الديانات الكثنية؛ كحتى قبؿ االسبلـ بقميؿ (كأد البنات في الجاىمية) .لكف بمجيء
االسبلـ حرر المرأة كأعطاىا حقكقا مقابؿ كاجبات تؤدييا؛ ككاف ىذا كاحدا مف أنكاع الضبط (االلتزاـ بالديف)،

كحديثا نجد عصر التنكير الذم قاده دعاة التفكير العقمي كالتخمي عف الطقكس كالعادات البالية (بعض تصرفات
الكنيسة) ككاف عقد "ركسك" مف أكبر انجازات البشرية (التنازؿ عف بعض حرياتنا لكضع قانكف اجتماعي يحمي

الكؿ) ،كأخير منظمة حقكؽ االنساف؛ كصكال إلى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة؛ كقانكف األسرة الجزائرم مثبل يصب

في ىذه المسار .ىذه الثكرة ضد القكانيف التي تسيئ لممرأة أك تجعؿ منيا مجرد ىكل (نزكة) .لذلؾ حاكلت
دراستنا البحث في سبب االخفاؽ القيمي أك تغير معايير الضبط االجتماعي أماـ ضكابط اجتماعية أخرل
فرضت نفسيا رغـ سمبيتيا ،كىنا يؤكد "سعيد عمي رافع الحسنية" عمى دكر القيـ االجتماعية في الكقاية مف

الجريمة (سعيد عمي رافع الحسنية .)2005 :كقد أخذنا الطالبات الجامعيات المقيمات مجتمعا مستقبل بذاتو،
تتناقض فيو القيـ كتتغذل مف بعضيا البعض؛ إلى درجة الصراع بيف الضكابط االجتماعية؛ فتنصير بعض
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القيـ كمية كتختفي لتصبح الطالبة صكرة مستنسخة لمعايير الضبط الجديدة؛ فتتغير نظرتيا لنفسيا؛ لسمككيا،
لآلخريف؛ حتى ألنكثتيا .فتتجرد مف كؿ القيـ التي اكتسبتيا بالتربية؛ بالديف؛ بالعرؼ؛ بالتقاليد ...لتقدـ عمى

سمككات كانت تظنيا إلى كقت قريب (جريمة) ،لكف تتغير نظرتيا فتصبح تنظر إلى التبرج عمى أنو عادم (كىك
جريمة قيمية)؛ الخركج مع شاب أم ار عاديا (كىك جريمة قيمية)؛ كفي ىذا السياؽ كشؼ "لطفي عبد المطيؼ" عف
ظاىرة خطيرة لمغاية تتعمؽ بمكاعيد شباب مع فتيات جامعيات خبلؿ اليكـ الدراسي بحيث تترؾ الطالبة

المحاضرات كتركب مع الشاب في سيارتو الخاصة عمى أنو أحد محارميا ثـ يتسكعاف في الشكارع البعيدة ،كمع

انتياء اليكـ الدراسي يقكـ بتكصيميا ألقرب مكاف تريده كىك ما يعرؼ بظاىرة  -الرككب المحرـ مع أجنبي  -كتـ

مؤخر (لطفي عبد المطيؼ .)2012 :كتناكؿ الخمر عادم (كىك جريمة قيمية)
نا
ضبط عدة حاالت منيا
كالمخدرات كذلؾ؛ كاالبتزاز كالتحرش بالرجاؿ؛ كدخكؿ مقاىي األنترنت االباحية ،كالعبلقات المشبكىة عبر مكاقع
التكاصؿ االجتماعي؛ التردد عمى المبلىي؛ ضؼ إلى ذلؾ جرائـ ىركب الجامعيات مف بيكتيف ببل رجعة؛...

كىك ما يؤكده "عمي العميرم كعزيزة العتيبي" بتأكيدىما عمى ارتفاع أعداد الفتيات الياربات مف أسرىف إلى عكالـ

اخرل مجيكلة ربما تقكد إلى الجريمة اذا لـ يتـ تدارؾ المكقؼ (عمي العميرم كعزيزة العتيبي .)2016 :كقد
أكضح "خالد عبد الرحماف السالـ" أىمية الضبط االجتماعي في المجتمع ،كأف الضكابط تختمؼ مف مجتمع إلى

آخر ،كأف االنحراؼ ينشأ في حالة فشؿ الضكابط االجتماعية كبياف أىمية التربية في تحقيؽ الضبط االجتماعي

لؤلفراد (خالد عبد الرحماف السالـ1423 :ق) .لذلؾ اىتمت دراستنا بالبحث عف نتائج تغيير معايير الضكابط
االجتماعية كدكرىا في تفشي الجريمة األخبلقية لدل الطالبات الجامعيات المقيمات .كقد أكدت (أكمكسى ذىبية

كمكساكم فاطمة الزىراء )2015 :عمى اليدؼ الرئيسي مف دراسة مكضكع الضبط االجتماعي كعبلقتو باإلجراـ
لدل الطالبات الجامعيات ىك تعزيز دكر الضبط االجتماعي مف خبلؿ تسميط الرقابة البلزمة عمى الطالبات في

األحياء بداية مف الضبط األسرل باعتبارىا أداة اجتماعية ضابطة لما ليا مف تأثير فعاؿ في تكجيو سمكؾ األفراد
كمراقبتيـ مف خبلؿ غرس قيـ دينية كأخبلقية معادية لمجريمة ،تجعؿ األفراد ممتزميف بالنظاـ السائد كالمعايير

االجتماعية السائدة بينيـ كالقابمية لمرقي العممي كالخمقي ،كاذا غاب دكرىا في عممية الضبط يحؿ محميا الضبط
الرسمي الذم تجسده إدارة الحي لضبط سمككات الطالبات كفؾ النزاعات كتنمية شعكرىمف باالنتماء كالتكيؼ
االجتماعي مع بعضيف البعض ،كمنو فاإلشكاؿ العاـ المطركح يكمف في:

 -السؤال العام:

 ما مدل تأثير تغير معايير الضبط االجتماعي عمى الجريمة األخبلقية لدل الطالبات الجامعيات المقيمات؟ -التساؤالت الجزئية:

 -1ىؿ أغمب الطالبات الجامعيات المقيمات البلئي غيرف معاييرىف يقعف في الجريمة األخبلقية؟
 -2ىؿ يكجد اختبلؼ بيف رأم الطمبة الذككر كاإلناث؟
 -فرضيات الدراسة:
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 -1نتكقع أف أغمب الطالبات الجامعيات المقيمات البلئي غيرف معاييرىف يقعف في الجريمة األخبلقية بدرجة
كبيرة.

 -2نتكقع عدـ كجكد اختبلؼ بيف رأم الطمبة الذككر كاإلناث.

 -أهمية الدراسة :تكمف أىميػػة ىذه الد ارسػػة فػػي مػػا نبلحظػػو مػػف سػػمككيات كتصرفات سػػمبية تؤثر عمى

منظكمة القيـ االجتماعية باعتبارىا قكانيف كضكابط كتشريعات تمزـ الفرد بالخضكع ليا ،المتمثمػػة فػػي الجرائـ

األخبلقية التي تمارسيا الطالبات الجامعيات المقيمات ،كالكقكؼ عمى أسباب الظاىرة؛ ىذا مف ناحية ،كمف
ناحية أخرل لػػـ تحػػض د ارسػػة الجرائـ األخبلقية فػػي الكسػػط الجػػامعي لدل الطالبات باالىتمػػاـ ككشؼ حقيقة ما

يجرم .كبالتػػالي كجػػب لفت انتباه اآل باء كالمربيف كاألساتذة كالمؤسسات االجتماعية بخطكرة ما يحدث؛ كبالتالي

البحث عف األسباب أك عمػػى األقػػؿ اتخاذ اجراءات لمحد مف الظاىرة حتى ال يصبح المجتمع مجرد تراكمات مف

األفراد؛ كال يمثؿ أم سمطة كال يؤدم أم دكر كبالتالي االنييار الكامؿ لمصطمح الضبط .كما تكمف أىمية

الدراسة أيضا في الكقكؼ عمى ىشاشة المعايير االجتماعية لدل الطالبات الجامعيات المقيمات؛ كىذا يطرح
مسألة التنشئة االجتماعية الصحيحة مف عدميا؛ كاالقتناع الديني كليس االلزاـ ،كاالقتناع بالحجاب كليس

االجبار؛ كترسيخ القيـ بقناعة كليس كفؽ االمبلءات االجتماعية؛ كترؾ حرية التعبير كالحكار كالتفتح الفكرم

كليس التعصب ،حتى تككف القيـ ثابتة ال شؾ فييا.

 أهداف الدراسة :تيدؼ الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف العناصر التالية: -معايير الضبط االجتماعي متغيرة كليست ثابتة.

 تغيير معايير الضبط االجتماعي تككف غالبا نتائجو سمبية (المغمكب مكلع بتقميد الغالب) كالقيـ السائدة حاليايطغى عمييا الجانب السمبي.

 -معظـ جرائـ المرىقات الجامعيات المقيمات ىف ممف غيرف معاييرىف االجتماعية الضابطة.

 التعرؼ عمى كجية نظر الطمبة كالطالبات مف ىذه القضية؛ كمدل كجكد تكافؽ بينيما في الرؤل. -التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:

 -1معايير الضبط االجتماعي :ىي القكاعد (المحكات) التي يحددىا المجتمع لتقييـ سمككاتو أك ىي مجمكعة
النظـ كالقكاعد المنظمة لمسمكؾ ،كىك السمطة التي يحتكـ الييا األفراد في اجتماعيـ.

 -2الجرائم األخالقية" :تعرؼ الجريمة قانكنا بأنيا فعؿ أك امتناع يخالؼ قاعدة جنائية يحدد ليا القانكف جزاء
جنائيا كالمشرعكف لمقكانيف ىـ الذيف يضعكف قكاعد السمكؾ آمريف باالمتناع عف فعؿ بعض األشياء كاتياف
بعضيا اآلخر كاألحكاـ المشرعة مف قبؿ المشرعيف ترتبط عادة بأنظمة الدكلة المختمفة كسياستيا" (الطخيس،

1403ىػ) .أما األخبلؽ فتمثؿ مجمكع القيـ التي تمزـ األفراد باحتراميا في مكاف كزماف معيف ،كىي سمطة
اجتماعية ضابطة .أما الباحث فيعرؼ الجريمة األخبلقية بأنيا أم سمكؾ يرتكبو الشخص يككف مخالفا لمديف

كاألعراؼ كالتقاليد كالقيـ كالعادات في داخؿ السياؽ االجتماعي الذم يعيش فيو الفرد.
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 -3الطالبات الجامعيات المقيمات :ىف الطالبات البلئي يدرسف في الجامعة كيقمف في األحياء الجامعية ،كىي
تجمع سكاني كباقي التجمعات؛ مع اختبلؼ المعايير االجتماعية ،ألف كؿ طالبة مف جماعة معينة.

 -4عالقة :ىي االرتباط المكجكد بي ف طرفيف أك أكثر سكاء كاف سمبي أك ايجابي ،بحيث يتأثر أحد الطرفيف
بتغير الطرؼ الثاني زيادة أك نقصانا .كنقصد بو في دراستنا عبلقة التأثير السمبي بيف تغير معايير الضبط

االجتماعي ككجكد الجرائـ األخبلقية.

 -5تغير :نعني بو في الدراسة الحالية احبلؿ معايير ضبط اجتماعية محؿ معايير كانت سائدة ،أك التخمي عف
معايير الضبط األصمية كاستبداليا بمعايير الجماعة السائدة (المحمية).

 -الدراسات السابقة:

 -1دراسة أوموسى ذهبية ،موساوي فاطمة الزهراء ( :)2115بعنكاف الضبط االجتماعي كعبلقتو بعنؼ
الطالبات المقيمات بالحي الجامعي "الحي الجامعي زكبيدة حمادكش بالبميدة نمكذجا" ،كقد طرحت الدراسة
السؤاؿ :ما عبلقة الضبط االجتماعي بالعنؼ الممارس بيف الطالبات المقيمات بالحي الجامعي ؟ كما ىك دكره

في التقميؿ مف السمككات العنيفة؟  -ىؿ ضعؼ الضبط األسرم لو عبلقة بممارسة العنؼ بيف الطالبات

المقيمات بالحي الجامعي؟  -ىؿ ضعؼ الضبط اإلدارم لمحي الجامعي لو عبلقة بممارسة العنؼ بيف
الطالبات؟ كعممت الدراسة عمى اختبار الفرضيات التالية - :الفرضية األكلى :ضعؼ الضبط األسرم لو عبلقة

بممارسة العنؼ بيف الطالبات المقيمات بالحي الجامعي - .الفرضية الثاني :ضعؼ الضبط اإلدارم لمحي
الجامعي لو عبلقة بممارسة العنؼ بيف الطالبات .كقد استخدمت الدراسة تقنية دراسة الحالة عمى عينة مف عشرة

طالبات ،باستخداـ أدكات المقابمة كالمبلحظة ،تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية ،كاستخدمت الباحثتاف المنيج

الكصفي في تحميؿ البيانات ،كتكصمت إلى النتائج التالية:

 -ضعؼ الضبط األسرم لو عبلقة بممارسة العنؼ بيف الطالبات المقيمات بالحي الجامعي.

 -ضعؼ الضبط اإلدارم لمحي الجامعي لو عبلقة بممارسة العنؼ بيف الطالبات (أكمكسى ذىبية ،مكساكم

فاطمة الزىراء ،2015 :ص.)9

 -2دراسة زينب دهيمي ( :)2111بعنكاف "بعض مظاىر العنؼ الذم تمارسو الطالبات المقيمات في الكسط
الجامعي" ،باإلقامة الجامعية بدالي ابراىيـ بالجزائر ،ىدفت الدراسة إلى  -تحديد أىـ مظاىر العنؼ الذم

تمارسو الطالبات المقيمات  -إلقاء الضكء عمى بعض النماذج التي مكرس عمييف مظاىر العنؼ كمارسنو
 التع ػػرؼ عم ػػى أى ػػـ م ػػا يمك ػػف أف يخف ػػؼ م ػػف مظ ػػاىر العن ػػؼ داخ ػػؿ الكس ػػط الج ػػامعي أم اإلقام ػػة الجامعية.كبالتالي ما ىي أىـ مظاىر العنؼ التي تمارسيا الطالبة الجامعية المقيمة في الحي الجامعي .ككانت

الفرضيات - :العنؼ المفظي مف بيف أىـ مظاىر العنؼ التي تمارسو الطالبة المقيمة في الحي الجامعي.

 العنؼ المادم مف بيف أىـ مظاىر العنؼ الذم تمارسو الطالبة .المقيمة في الحي الجامعي .كقد تمت ىذهالدراسة خبلؿ الفترة ما بيف  01إلى  08مام  .2011عمى بعض الطالبات سنة أكلى كرابعة جامعي ،كاعتمدت
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الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي .ككانت أدكات جمع البيانات :أكال المبلحظة الغير منظمة المقابمة الغير

مقننة حيث طرحت تساؤالت مباشرة عمى المبحكثات المتمثبلت في العينة المختارة مف الطالبات القاطنات في

اإلقامة الجامعية ،كقد تككنت استمارة المقابمة عمى مجمكعة أسئمة مقسمة عمى محاكر .كتكصمت الدراسة إلى
كجكد العنؼ في اإلقامات الجامعية ألف ذلؾ يعني البلمعيارية في المجتمع كالغياب التاـ لمؤسسات الدكلة

كبالتالي يصبح كجكد ىذه األخيرة ال مبرر لو  ،كالعنؼ إذا ما بمغ درجة معينة مف االنتشار في مجتمع ما ذلؾ
يعني أف المؤسسات المشكمة ليذا المجتمع مريضة بالمعنى السكسيكلكجي لمكممة كمف بينيا :األسرة المدرسة،

الجامعة ،المسجد. .....الخ( .زينب دىيمي:)2011:

 -3دراسة عمي رافع الحسنية ( :)2115بعنكاف "دكر القيـ االجتماعية في الكقاية مف الجريمة – دراسة مسحية
كصفية عمى طمبة جامعة االماـ محمد بف مسعكد االسبلمية كنزالء اصبلحية الخسائر" ،ىدفت إلى التعرؼ عمى
دكر القيـ االجتماعية في الكقاية مف الجريمة .مف خبلؿ التساؤليف - :ما دكر القيـ االجتماعية في الكقاية مف

الجريمة؟ – ما ىي القيـ االجتماعية التي تحمي مف الجريمة؟ ككانت الفرضيات كالتالي - :تكجد فركؽ في قيـ
األمانة كاحتراـ الجار كاحتراـ حقكؽ الغير كحب العمؿ كالكالء الكظيفي كاحتراـ الممتمكات العامة بيف طمبة محمد

بف مسعكد – .لممؤسسات االعبلمية دكر في اكساب القيـ االجتماعية لمحد مف الجريمة .كاتبعت الدراسة المنيج

الكصفي ،عمى عينة مف  400طالبا ك 400نزيبل .ككانت النتائج كما يمي:

 -تتفاكت اتجاىات الطبلب عف السجناء نحك القيـ حيث أف الطبلب يتمسككف بالقيـ االجتماعية كتمسؾ

السجناء بسيط.

 اتجاىات قيـ األمانة كاحتراـ الجار كاحتراـ حقكؽ الغير كحب العمؿ كالكالء الكظيفي كاحتراـ الممتمكات العامةعند الطبلب أعمى مف النزالء (عمي رافع الحسنية.)2005 :

 -4دراسة نبيل صالح سفيان ( :)1991بعنكاف " التغير القيمي لدل طمبة عمـ النفس في جامعة تعز" دراسة

تتبعية عبر ثبلث سنكات ،كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة التغيرات في القيـ الست (النظرية كاالجتماعية
كالركحية كالسياسية كاالقتصادية كالجمالية) .لدة طمبة عمـ النفس في جامعة تعز مف التحاقيـ بالمرحمة الثانية

إلى كصكليـ المرحمة الرابعة ،كفقا لمتغير الجنس .كتكصؿ الباحث إلى أف بالنسبة لمتغيرات سنكات الدراسة فقد

ارت فعت القيمتاف النظرية كالجمالية بينما انخفضت القيمتاف االجتماعية كالركحية .فقد كجدت فركؽ دالة في القيـ
النظرية لصالح الذككر كالقيمة الجمالية لصالح االناث ،كال تكجد فركؽ دالة في القيـ األخرل ،كانخفاض القيـ

االجتماعية دليؿ عمى تأثير معايير الضبط الجديدة عمى األصمية (نبيؿ صالح سفياف.)1990 :

 -5دراسة خالد بن عبدالرحمن السالم ( :)1423الضبط االجتماعي في األسرة السعكدية مف كجية نظر
طبلب كطالبات المرحمة الثانكية جامعة األزىر كمية التربية – قسـ أصكؿ التربية .أكضحت أىمية الضبط
االجتماعي في المجتمع ،كأف الضكابط تختمؼ مف مجتمع إلى آخر ،كأف االنحراؼ ينشأ في حالة فشؿ الضكابط
االجتماعية كبياف أىمية التربية في تحقيؽ الضبط االجتماعي لؤلفراد ،كتكمف مشكمة الدراسة في أف المجتمع

السعكدم ،خبلؿ العقكد الثبلثة األخيرة طرأت عميو بعض التغيرات في الجانب االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي
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كتفاعمت األسرة السعكدية مع ىذه التغيرات .كانبثقت أىمية الدراسة مف أىمية الضبط في األسرة كأىمية معرفة
آراء مف الطبلب كالطالبات في كاقع الضبط كالتماسؾ في أسرىـ لككنيـ يمركف بمرحمة عمرية ميمة في حياة

الفرد  ،كعميو فإف مشكمة الدراسة تـ عرضيا في ستة أسئمة ىي - :ما كاقع الضبط االجتماعي في األسرة
السعكدية مف خبلؿ تعاليـ الديف اإلسبلمي ؟  -ما كاقع التماسؾ في األسرة السعكدية؟  -ما تكجيات أبناء
األسرة السعكدية (طبلب كطالبات المرحمة الثانكية العامة) نحك أساليب الضبط االجتماعي التي تستخدميا

أسرىـ لضبط سمككيـ؟  -ىؿ يختمؼ كاقع الضبط االجتماعي في األسرة السعكدية باختبلؼ متغيرات الدراسة؟
-ىؿ يختمؼ كاقع التماسؾ في األسرة السعكدية باختبلؼ متغيرات الدراسة ؟  -ما العبلقة بيف الضبط

االجتماعي في األسرة السعكدية كتماسكيا؟ كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كالمقارف  ،كما استخدمت ثبلث

أدكات لجمع البيانات لكمية كالكيفية كىي :االستبياف كالمقابمة الحرة كالمبلحظة كطبقت الدراسة عمى طبلب
كطالبات المرحمة الثانكية العامة بمدينة الرياض ،كاستخدمت في الدراسة المقابمة الحرة ،كالمبلحظة بالمشاركة،

كقد أسفرت الدراسة عف نتائج نذكر منيا:

 -كجكد فجكة بيف كاقع الضبط غير الرسمي الذم يتـ داخؿ األسرة كالضبط الرسمي.

 كجكد تذبذب في عمميات الضبط االجتماعي داخؿ األسرة رغـ أف الضكابط مستندة إلى تعاليـ الديف. إف الضبط االجتماعي الديني في األسرة السعكدية يتميز بقكتو حيث بمغ الكزف النسبي لو ()81.4 إف تقب ؿ األبناء في األسرة السعكدية مف طبلب كطالبات المرحمة الثانكية العامة ألساليب الضبط االجتماعيالتي تستخدميا أسرىـ لضبط سمككيـ ىك فكؽ المتكسط.

 -كجكد عكامؿ تؤثر عمى تقبؿ األبناء سمبا ألساليب الضبط في أسرىـ كتنكع كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كما تبثو

مف مكاد مختمفة (خالد بف عبدالرحمف السالـ.)1423 :

 -6دراسة زينب بنت طايع عميوة عمي ( :)1999بعنكاف" :اتجاىات طالبات جامعتي أـ القرل كالممؾ
عبدالعزيز نحك االلتزاـ بأخبلؽ اإلسبلـ"

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اتجاىات جامعة أـ القرل كجامعة الممؾ عبدالعزيز نحك االلتزاـ باألخبلؽ

اإلسبلمية كفقا لممستكل االقتصادم لمطالبات كليذا طُرح السؤاؿ التالي-:

ىؿ تكجد عبلقة بيف مستكل التعميـ الجامعي كنكعو كالمستكل االقتصادم لطالبات جامعتي أـ القرل كالممؾ

عبدالعزيز كاتجاىيف نحك االلتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية؟

 -1ىؿ لمستكل التعميـ الجامعي عبلقة باتجاىات الطالبات نحك االلتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية؟
 -2ىؿ يختمؼ اتجاه الطالبات االلتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية تبعا لنكع الكمية التي يتبعف ليا؟
-3ىؿ يختمؼ اتجاه الطالبات نحك االلتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية تبعا لحالتيف االقتصادم؟

كقد تككنت عينو الدراسة مف ( 600طالبة) مف جامعتي أـ القرل كالممؾ عبدالعزيز تـ اختيارىف بالطريقة

العشكائية لتمثيؿ مجتمع الطالبات مف المستكل األكؿ كالمستكل الرابع ،كاستخدمت المنيج الكصفي في ىذه
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الدراسة ،أما األداة فكانت استبيانا أعد خصيصا لقياس أىداؼ الد ارسة ،كالختيار فرضيات الدراسة فقد تـ

استخداـ تحميؿ التبايف ،كما استخدمت أيضا النسب المئكية.

نستنتج مف النتائج السابقة أف نختار طالبات الجامعتيف نحك االلتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية مرتفع مع كجكد

بعض الفركؽ الطفيفة التي تختمؼ تبعا الختبلؼ المتغير .مع مبلحظة أف اتجاه الطالبات بجامعة أـ القرل
لبللتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية أعمي مف طالبات جامعة الممؾ عبدالعزيز بشكؿ عاـ ،كأف طالبات المستكل الرابع
بكؿ مف الجامعتيف اتجاىاىف لبللتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية أعمى مف الطالبات المستكل األكؿ .كأف اتجاه طالبات

الدخؿ المنخفض بجامعة أـ القرل مرتفع تمييف طالبات الدخؿ المتكسط تمييف طالبات الدخؿ المرتفع ،كنجد أف
اتجاه طالبات جامعة الممؾ عبدالعزيز (فئة الدخؿ المتكسط) لبللتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية مرتفع (تمييف طالبات

الدخؿ المرتفع) (زينب بنت طايع عميكة عمي.)1999 :

 -7دراسة لطفي عبدالمطيف ( :)2112تفعيؿ الخط الساخف لئلببلغ عف مخالفات الرككب المحرـ ،ظاىرة

طالبا كطالبة بػ  3جامعات .كشؼ الدكتكر "سميماف بف قاسـ العيد"
خطيرة كشفتيا دراسة ميدانية عف  1038ن
رئيس الفريؽ العممي بكرسي الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز لمحسبة كتطبيقاتيا المعاصرة بجامعة الممؾ سعكد عف
ظاىرة خطيرة لمغاية تتعمؽ بمكاعدة شباب لفتيات جامعيات خبلؿ اليكـ الدراسي بحيث تترؾ الطالبة المحاضرات

ك تركب مع الشاب في سيارتو الخاصة عمى انو احد محارميا ثـ يتسكعاف في الشكارع البعيدة  ،كمع انتياء
اليكـ الدراسي يقكـ بتكصيميا ألقرب مكاف تريده كىك ما يعرؼ بظاىرة "الرككب المحرـ مع أجنبي" كتـ ضبط

مؤخر !! .كأشار الدكتكر العيد الذم ناقش الظاىرة بمنيجية عممية رصينة بعيدا عف
نا
عدة حاالت منيا
االنطباعات الشخصية عبر دراسة أجراىا عمى 1038طالبا كطالبة في ثبلث جامعات ،كىى الممؾ سعكد
بالرياض ،كالممؾ عبدالعزيز بجدة ،كالدماـ بالشرقية إلى خطكرة الظاىرة عمى المجتمع كعمى العممية التعميمية

بشكؿ عاـ .كقاؿ :إف حدكث التعارؼ المسبؽ بيف الشاب كالفتاة عف طريؽ خدمات الشبكة العنكبكتية ،كرؤية
المقاطع الجنسية كاألفبلـ كالصكر في الفضائيات كعمى مكاقع االنترنت ،أدت إلى انتشار مثؿ ىذه الظكاىر

السمبية عمى المجتمع السعكدم المعركؼ بتمسكو بقيـ الشرع الحنيؼ .كربطت الدراسة بيف الظاىرة ،كالتقميد
األعمى لمسافرات في أفبلـ السينما كمحطات المجكف كالخبلعة الفضائية التي تشيع ثقافة الحب بيف الشباب

كالفتيات دكف كجكد عبلقة شرعية ،كغيره مما يبثو اإلعبلـ الفاسد مف مظاىر كعبلقات محرمة تحت زعـ التحرر

كمكاكبة الحضارة الحديثة .كأظيرت دراسة العيد أف العامؿ األسرم المتمثؿ في انشغاؿ األبكيف عف الفتاة

كاىماليا كعدـ متابعة األبناء داخؿ األسرة كضعؼ رقابة األبكيف ،كاستخداـ بعض اإلباء طرقا غير صحيحة في

التربية ك ارء انتشار ظاىرة الرككب المحرـ لمفتاة مع اجنبي .كقالت الدراسة :إف مف أسباب الظاىرة أيضا عكامؿ
ذاتية مثؿ قمة الكازع الديني لدل الفتاة ،كالتبرج كالسفكر ،كضعؼ الرقابة الذاتية لدل الشاب الذم يستدرج الفتاة

باإلضافة إلى تيكيف البعض مف المشكمة ،كعدـ كجكد عقكبات رادعة لمف يمارسكف تمؾ الجرائـ البلأخبلقية.

كطالب الدكتكر العيد بضركرة التحرؾ لمقاكمة مثؿ تمؾ الظكاىر الخطيرة ،كمراجعة األنظمة كالقكانيف الخاصة

بسمكؾ الطالبات بالجامعات كنظاـ العقكبات ،كالتعريؼ بيا مف خبلؿ كسائؿ التقنية الحديثة .كأكد أىمية تفعيؿ
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الخط الساخف لمتبميغ عف أم مخالفة ،كالتدخؿ الفكرم الحتكاء المشكمة في الكقت المناسب مع ضركرة تخصيص
أنشطة كفعاليات مختمفة لشغؿ األكقات لدل الطالبات (لطفي عبدالمطيؼ.)2012 :

 -الجانب النظري :أكرد األستاذ حسف عالي في دراستو الضبط االجتماعي (مفاىيـ كأبعاد) ما يمي:

أوالً -مفهوم الضبط االجتماعي :يعد مكضكع الضبط االجتماعي مف أىـ المكضكعات التي تناكليا العمماء
كالمفكركف ،كاىتـ بو عمماء التربية كاالجتماع كعمـ النفس لصمتو الكثيقة بتنظيـ المجتمعات كحياة األفراد داخؿ

ىذه المجتمعات .كال يزاؿ مكضكع الضبط االجتماعي يعاني كثي ار مف الخمط كالغمكض ،كيرجع ذلؾ بالدرجة
األكلى إلى اختبلؼ العمماء أنفسيـ في مسألة تحديدىـ لمفيكـ الضبط االجتماعي ،كعدـ اتفاقيـ عمى تعريؼ
كاضح محدد لو ،ككذلؾ عدـ اتفاقيـ عمى ميداف الضبط االجتماعي كحدكده بكصفو عممية تنطكم عمى كثير

مف المضاميف كالمفيكمات التي تتدخؿ في تحديد أبعاده ككظائفو بالنظر إلى أسسو كمجاالتو النظرية كالعممية.
كقد كردت إشارات إلى مسألة النظاـ كالقكاعد المنظمة لمسمكؾ كالسمطة في كثير مف الكتب القديمة ،حيث

تعرض فبلسفة اليكناف القدماء لمسالة الضبط االجتماعي ،كلكنيـ استخدمكا مصطمحات أخرل :كالقانكف أك
الديف أك العرؼ أك األخبلؽ .غير أف أكؿ رائد لمفيكـ الضبط االجتماعي (ابف خمدكف) الذم أشار في مقدمتو
إلى الضبط االجتماعي بصكرة أكثر كضكحا كتحديدا في قكلو" :إف االجتماع لمبشر ضركرم كالبد ليـ في

االجتماع مف كازع حاكـ يرجعكف إليو ،كحكمو فييـ إما أف يستند إلى شرع منزؿ مف عند اهلل يكجب انقيادىـ إليو
إيمانيـ بالثكاب كالعقاب عميو ،أك إلى سياسة عقمية يكجب انقيادىـ إليو ما يتكقعكنو مف ثكاب ذلؾ الحاكـ بعد

معرفتو بمصالحيـ  ،فاألكلى يحصؿ نفعيا في الدنيا كاآلخرة  ،كالثانية إنما يحصؿ نفعيا في الدنيا فقط" .كما
يرل أف اإلنساف بحاج ة إلى سمطة ضابطة لسمككو االجتماعي ،كأف عمراف المدف بحاجة إلى تدخؿ ذكم الشأف
كالسمطاف مف أجؿ فاعمية النكازع كحماية المنشآت ،ككسائؿ الضبط التي تحقؽ ىذه الغاية تتمثؿ في :الديف،

كالقانكف ،كاآلداب العامة ،كاألعراؼ ،كالعادات ،كالتقاليد.

ثانيا -الضبط ضرورة اجتماعية:

اإلنساف بطبيعتو اجتماعي ،ال يستطيع العيش كحيدا كالبد أف ينتمي إلى جماعة يستمد منيا القكة كاألمف

كالطمأنينة ،كيسيـ مع اآلخريف في تحقيؽ الخير كالمعيشة الكريمة .كقد بدأت المجتمعات البشرية بمجتمع
العائمة ،ثـ تكسعت إلى مجتمع القبيمة كمجتمع القرية كمجتمع المدينة حتى أصبحت مجتمعات قكمية .كترتكز

المجتمعات في بنيتيا عمى العناصر التالية:

 قيـ أخبلقية يؤمف بيا أفراد المجتمع ،كتمثؿ األىداؼ كالغايات التي يسعكف إلى تحقيقيا. ترجمة قيـ الجماعة إلى أنظمة كقكانيف كأعراؼ تمتزـ بيا الجماعة في نشاطيـ كسمككيـ ،كيعتبركف مفيخالفيا مذنبا يستحؽ العقاب .كفي كؿ جماعة مف الجماعات تنشأ طائفة مف األفعاؿ كالممارسات كاإلجراءات
كالطرؽ التي يزاكليا األفراد لتنظيـ أحكاليـ كالتعبير عف أفكارىـ كما يجكؿ في مشاعرىـ ،كلتحقيؽ الغايات التي

يسعكف إلييا .كعندما تستقر ىذه األفعاؿ في شعكر الجماعة كترسخ في عقكؿ األفراد تصبح قكاعد ممزمة ،تككف
نظما مختمفة تؤدم إلى التنظيـ االجتماعي الذم يرتكز عميو استقرار المجتمع .كقد اعتبر العالـ "ىربرت سبنسر"
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المجتمع كائنا عضكيا يشبو مف كؿ نكاحيو كخصائصو كمقكماتو ككظائفو الجسـ الحي ،كما أنو يتطكر كما

تتطكر الكائنات العضكية ،فكما أف لمجسـ العضكم بناء عاـ أك ىيكؿ يضـ مجمكعة مف األعضاء الداخمية
كالقمب كالمعدة كاألمعاء  ،كلكؿ عضك مف ىذه األعضاء كظيفة معينة تتفاعؿ مع كظائؼ األعضاء األخرل مف
أجؿ إبقاء الجسـ أك البناء العضكم حيا ،كذلؾ المجتمع بناء أك ىيكؿ عاـ يضـ مجمكعة مف النظـ (كالنظاـ
السياسي كاألسرم كاالقتصادم  .)...كيقكـ كؿ نظاـ بأداء كظيفة محددة ،في إطار إشباع حاجات أعضاء

المجتمع ،كتتفاعؿ ىذه النظـ مع بعضيا بحيث تبقي المجتمع قائما بذاتو .كاذا حدث خمؿ جكىرم في كظائؼ
أم عضك مف أعضاء الجسـ ،فإنو يمرض كقد يصؿ إلى الكفاة ،كذلؾ فإف اختبلؿ أم نظاـ مف نظـ المجتمع

يؤدم إلى ظيكر األمراض االجتماعية متمثمة في الجريمة كالتفكؾ األسرم كانحراؼ األحداث كالتسيب  ...إلخ،

ككما أف الجسـ اإلنساني يمكت فإف المجتمع يمكف أف يتفكؾ كينحؿ.

ثالثا -نظريات الضبط االجتماعي:

اختمفت أفكار العمماء كالباحثيف حكؿ مفيكـ الضبط االجتماعي كما ينطكم عميو ،كتعددت تعريفاتيـ
لمصطمح الضبط االجتماعي ،كتبعا لذلؾ ظيرت عدة نظريات في مجاؿ الضبط االجتماعي ،كؿ نظرية تفسر
كجية نظر صاحبيا كفكرتو عف الضبط االجتماع .كفيما يمي عرض مكجز ألىـ نظريات الضبط االجتماعي

الغربية القديمة كالحديثة.

 -1نظرية تطور وسائل الضبط االجتماعي (روس  :)Rossتقكـ ىذه النظرية عمى أساس الطبيعة الخيرة
لئلنساف ،إذ يعتقد ركس أف داخؿ النفس اإلنسانية أربع غرائز ىي :المشاركة أك التعاطؼ ،القابمية لبلجتماع،

اإلحساس بالعدالة ،كرد الفعؿ الفردم .تشكؿ ىذه الغرائز نظاما اجتماعيا لئلنساف يقكـ عمى تبادؿ العبلقات بيف
أفراد المجتمع بشكؿ كدم .ككمما تطكر المجتمع ضعفت تمؾ الغرائز كظيرت سيطرة المصمحة الذاتية عميو،

كىنا يضطر لمجتمع لكضع ضكابط مصطنعة تحكـ العبلقات بيف أفراده كتزداد تمؾ الضكابط كتتطكر كمما

ازداد تحضر المجتمع ،كتعقدت أنظمتو ،كتباينت جماعاتو .أم أف ىناؾ مجمكعة أسباب أكجدت الحاجة إلى
الضبط االجتماعي كتطكر كسائمو كىي.

 زيادة حجـ السكاف كظيكر طكائؼ كعشائر جديدة. -ضعؼ الغرائز الطبيعية ،كظيكر األنانية الفردية.

 -ظيكر جماعات متباينة (اقتصاديا أك عنصريا أك طبقيا أك ثقافيا  )...في المجتمع الكاحد.

 -2نظرية الضوابط التمقائية (سمنر  :)Sumnerتنصب الفكرة األساسية لنظرية "سمنر" عمى أف الصفة
الرئيسة لمكاقع االجتماعي تعرض نفسيا بطريقة كاضحة في تنظيـ السمكؾ عف طريؽ العادات الشعبية ،إذ أنيا
تعمؿ ع مى ضبط التفاعؿ االجتماعي ،كىي ليست مف خمؽ اإلرادة اإلنسانية .فيك يقكؿ في كتابو "الطرائؽ
الشعبية"" :إف الطرائؽ الشعبية عبارة عف عادات المجتمع كأعرافو ،كطالما أنيا محتفظة بفاعميتيا فيي تحكـ

بالضركرة السمكؾ االجتماعي ،كبالتالي تصبح ضركرية لنجاح األجياؿ المتعاقبة" فاألعراؼ عند "سمنر" ليا
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أىمية بالغة ،فيي التي تحكـ النظـ كالقكانيف كىك يرل أنو ال يكجد حد فاصؿ بيف األعراؼ كالقكانيف ،كالفرؽ

بينيما يكمف في الجزاءات ،حيث أف الجزاءات القانكنية أكثر عقبلنية كتنظيما مف الجزاءات العرفية.

 -3نظرية الضبط الذاتي (كولي  :)Cooleyينظر ككلي لممجتمع عمى أساس أنو كؿ ال يتج أز يعتمد في
تنظيمو االجتماعي عمى الرمز كاألنماط كالمستكيات الجمعية كالقيـ كالمثؿ ،فيك يرل أف الضبط االجتماعي ىك
تمؾ العممية المستمرة التي تكمف في الخمؽ الذاتي لممجتمع ،أم أنو ضبط ذاتي يقكـ بو المجتمع ،فالمجتمع ىك

الذم يضبط ،كىك الذم ينضبط في نفس الكقت .كبناء عميو فاألفراد ليسكا منعزليف عف العقؿ االجتماعي

كالضبط االجتماعي ُيفرض عمى الكؿ االجتماعي كبكاسطتو ،كىك يظير في المجتمعات الشاممة كالجماعات
الخاصة.
 -4النظرية البنائية الوظيفية ( النديز  :)Landisيركز "النديز" عمى مككنات البناء االجتماعي كدكرىا في
الضبط االجتماعي ،كما يركز عمى مفيكـ التكازف الكظيفي بيف النظـ االجتماعية كعبلقة ىذه النظـ بالضبط
االجتماعي كيصكر "النديز" النظـ االجتماعية عمى شكؿ خط متصؿ نظرم ،يمثؿ أحد طرفيو التفكؾ

االجتماعي الذم يتسـ بالفكضكية كالنزعات الفردية ،بنما يمثؿ الطرؼ اآلخر التنظيـ االجتماعي األكثر صرامة
كالذم يتميز باالعتماد عمى السمطة المطمقة ،كبينيما تكجد منطقة تسامح كاسعة.

 -5النظرية الثقافية التكاممية ( جيروفيتش :)Gurvitch

يركز جيركفيتش عمى ضركرة دراسة الضبط االجتماعي عمى أسس كشركط تتمثؿ في:

 أف الضبط االجتماعي ليس نتيجة لتطكر المجتمع كتقدمو ،بؿ أنو كاف مكجكدا في المراحؿ المبكرة مف تاريخالمجتمعات اإلنسانية ،إذ يستحيؿ تصكر مجتمع ببل ضكابط.

 أف الضبط االجتماعي كاقع اجتماعي كليس أداة لمتقدـ. -عدـ كجكد صراع بيف المجتمع كاألفراد.

 -أف كؿ نمط مف أنماط المجتمعات ىك عبارة عف عالـ صغير يتألؼ مف جماعات ،كلذا فإف مؤسسات الضبط

االجتماعي تختمؼ باختبلؼ الجماعات كالمؤسسات ..كيذىب "جيركفيتش" إلى أف الضبط االجتماعي إما أف

يككف ضبطا منظما ،أك ضبطا عف طريؽ الممارسات الثقافية كالرمكز كالعادات كالتقاليد ،أك ضبطا تمقائيا مف

خبلؿ القيـ كاألفكار كالمثؿ ،أك ضبطا أكثر تمقائية مف خبلؿ الخبرة الجمعية المباشرة.

كانت ىذه أىـ النظريات في الضبط االجتماعي ،كيتضح مدل التبايف كاالختبلؼ في نظرة عمماء االجتماع

إلى طبيعة الضبط االجتماعي ،فقد اىتـ ركس بالغرائز اإلنسانية كدكرىا اإليجابي كالسمبي في الضبط الذاتي،
في حيف ركز سمنر عمى األعراؼ كالتقاليد ،كاعتبرىا الكسيمة الكحيدة كالضابطة لممجتمع ،بينما أبرز ككلي دكر

المثؿ كالقيـ في تحقيؽ الضبط الذاتي فضبط الجماعة ينبع مف ضبط الفرد لذاتو .أما النديز فقد اىتـ بالنظـ

االجتم اعية باعتبارىا أدكات الضبط االجتماعي ،ككضع جيركفيتش شركطا ينبغي أخذىا بعيف االعتبار عند

دراسة الضبط االجتماعي.
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رابعا -أساليب الضبط االجتماعي :يقصد بأساليب الضبط االجتماعي :الطرؽ كالممارسات التي تتحكـ في
تصرفات األفراد كتعمؿ كقكل تجبر األفراد عمى الخضكع لممعايير االجتماعية .فكؿ مجتمع مف المجتمعات

البشرية لو أساليب ضبط تنظـ حياة البشر كتحكـ طرؽ معامبلتيـ كسمككياتيـ لتحقيؽ الضبط االجتماعي

كالقكانيف كاألعراؼ كالعادات كالتقاليد .كتختمؼ أساليب الضبط االجتماعي في أىميتيا باختبلؼ المجتمعات

كباختبلؼ الزماف كالمكاف ،فقد تككف الطرائؽ الشعبية أسمكبا مف الدرجة األكلى في بعض المجتمعات ،كيككف
القانكف في المرتبة الثانية ،كقد يحدث العكس .كيشير جيب ) ( Gibbs , 1981إلى أف تعدد صكر كأنكاع

الضبط االجتماعي كتغيرىما مف مجتمع آلخر ،كمف عصر إلى آخر ،يشكؿ مكضكعا غامضا في عمـ

االجتماع ،كما أف تمؾ الظكاىر المتنكعة لمضبط االجتماعي جعمت مف الصعب إعطاء تعريؼ محدد كمناسب

لو .كما يؤكد جانكتز ) (Janowitz , 1991أف صكر كأنكاع الضبط االجتماعي جاءت نتيجة تغيرات

شخصية سابقة ،ككؿ مف ىذه الصكر لو تأثير مختمؼ عمى السمكؾ االجتماعي ،كميمة عمـ االجتماع تتركز في

بحث ىذه الصكر كنتائج الضبط االجتماعي.

كمف ىنا فقد اختمؼ العمماء في تحديد مصطمح ليذه األساليب ،كما اختمفكا في تصنيفيا  ،فسماىا ركس كسائؿ

الضبط االجتماعي كحددىا في خمس عشرة كسيمة مرتبة كما يمي :الرأم العاـ ،التقاليد ،الشخصية ،القانكف ،ديف

الجما عة ،التراث ،المعتقدات ،المثؿ العميا ،القيـ االجتماعية ،اإليحاء االجتماعي ،الشعائر كالطقكس ،األساطير
كاألكىاـ ،الفف األخبلؽ .

بينما صنؼ النديز كسائؿ الضبط االجتماعي إلى قسميف:
 -الكسائؿ الضركرية إليجاد النظاـ االجتماعي  ،كتشمؿ  :القيـ  ،كالمعايير  ،كاألعراؼ  ،كالعادات

 -كسائؿ تدعيـ النظاـ االجتماعي  ،كقسميا إلى قسميف:

 -1النظـ االجتماعية  ،كاألسرة كالديف كالمدرسة كاالقتصاد كالعمـ كالتكنكلكجيا.
 -2األبنية االجتماعية ،كالجنس كالطبقة كالجماعة األكلية كالثانكية .كحدد بارسكنز خمسة أساليب لمضبط
االجتماعي كىي.

 -1التنشئة االجتماعية  -2المقاطعة االجتماعية  -3ضغط الجماعة  -4السجكف المنظمة  -5قياـ المؤسسات
كالمنظمات .أما البيير فقد ميز بيف كسائؿ الضبط االجتماعي مف الناحية العممية كتشمؿ( :الصحافة كاإلذاعة
كالتمفزيكف كالسينما كالمسرح ) ،كبيف األساليب الفنية التي تكمؿ تدعيـ سمطة الجماعة عمى أفرادىا كتتمخص في

أنكاع الجزاءات (الجمعية كالنفسية كالرمزية كالتكقعية) .بينما يميز جيركفيتش بيف صكر الضبط االجتماعي
كأنكاعو كىيئاتو  .فأنكاع الضبط االجتماعي ىي القانكف كالديف كالمعرفة كالتربية كالفف كاألخبلؽ أم أنو اعتبر

تمؾ األمكر أنكاعا لمضبط االجتماعي كليست كسائؿ أك أساليب .كعمى الرغـ مف اختبلؼ عمماء التربية
كاالجتماع في مسمى أساليب الضبط االجتماعي كتصنيفاتيا ،إال أف اإلجماع يكاد يككف كاحدا عمى أىمية ىذه

األساليب ،فالنظاـ االجتماعي يعتبر نتاجا طبيعيا لفاعمية كسائؿ الضبط االجتماعي.
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خامسا -المعايير االجتماعية :المعيار االجتماعي ىك مقياس أك قاعدة أك إطار مرجعي لمخبرة كاإلدراؾ
االجتماعي كاالتجاىات االجتماعية كالسمكؾ االجتماعي .كىك السمكؾ االجتماعي النمكذجي أك المثالي الذم

يتكرر بقبكؿ اجتماعي دكف رفض أك اعتراض أك نقد .فاالتجاىات التي يشترؾ فييا أفراد الجماعة كالتي تيسر

ليـ سبيؿ التفاعؿ كالتكاصؿ ىي معايير اجتماعية لمجماعة .كقد عبر سمنر عف المعايير بقكلو" :إنيا ضكابط
تشبو القكل الطبيعية التي يستخدميا األفراد دكف كعي منيـ ،كتنمك مع التجربة كتنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ دكف أف

يحدث أم شذكذ أك انحراؼ في طبيعة األداء ،كرغـ ذلؾ فيي قابمة لمتغػير كالتطكر بما يتفػؽ مع طبيعة
المجتمع" كالمعايير االجتماعية تشمؿ عددا ىائبل مف تفاعؿ الجماعة في ماضييا كحاضرىا كتقع ضمف:

األخبلؽ ،كالقيـ االجتماعية ،كالعادات كالتقاليد ،كاألحكاـ القانكنية كالعرؼ ،كبكجو عاـ ىي التي تحدد ما ىك
صكاب كما ىك خطأ ،كما ىك جائز كما ىك غير جائز ،كما يجب أف يككف كما يجب أال يككف ،حتى يككف

الفرد مقبكال مف الجماعة ممتزما بسمككيا كمساي ار لقكاعدىا كمتجنبا لرفضيا .كعمى رأس المعايير االجتماعية تأتي
التعاليـ الدينية ،كالمثؿ العميا ،كالخمؽ النبيؿ ،كالعادات الحسنة التي تنتشر في المجتمع فتككف ىي أساس الحكـ

كمنطمؽ القياس .كىذه األنكاع مف المعايير االجتماعية تؤدم غرضان كاحدا ،ىك إمداد أفراد المجتمع بمعاني
مكحدة يستطيعكف بكاسطتيا أك عف طريقيا التعامؿ فيما بينيـ كفؽ ىذه المعايير كأف يفيـ بعضيـ البعض
اآلخر ،كبذلؾ تصبح ىذه المعايير ضركرية لكؿ شكؿ مف أشكاؿ السمكؾ كتفسيره .كلذلؾ فالحكـ عمى السمكؾ

كتفسيره إنما يخضع لبعض المعايير االجتماعية .كنخمص مما سبؽ إلى أف المعايير االجتماعية ىي القكاعد
التي يستند إلييا المجتمع  ،بينما أساليب الضبط االجتماعي ىي الطرؽ كالكسائؿ التي تمارس لتطبيؽ تمؾ

القكاعد بيدؼ الحفاظ عمى المجتمع مف التفكؾ كاالنييار )حسف عالي. ( swmsa.net ،2009 :

سادسا -الجريمة األخالقية نتيجة ألزمة القيم االجتماعية :تعرضت منظكمة القيـ االجتماعية إلى ىزات أك
تحكالت غير مرغكب فييا أك انتابيا نكع مف الخمؿ ،نتيجة عكامؿ كظركؼ محددة؛ تدىكرت أحكاؿ البشر كعـ

الفساد في األرض كشعر الناس كما يشير ابف خمدكف -بفقداف التكازف كعدـ الثقة كضياع الرؤل كانتابت البشر
حالة مف اإلحباط كالعجز كعدـ الرضى كالقمؽ كالتكتر كشاعت بيف الناس حالة مف التردم كالكىف ،كسادت

الفكضى ا ألخبلقية كالسمككية كفقد النظاـ االجتماعي قدرتو عمى البقاء كااللتزاـ كضعؼ لدييـ الشعكر باالنتماء

لمكطف .كؿ ذلؾ يعنى اإلحساس بكجكد أزمة أك حالة يطمؽ عمييا عمماء االجتماعي "البلمعيارية األخبلقية" .كقد

أثرت ىذه التغيرات بشكؿ مباشر عمى القيـ األخبلقية لدل أفراد المجتمع بصفة عامة كأدت إلى ما يسمى بأزمة

القيـ األخبلقية.

كترجع األزمة األخبلقية كالسمككية إلى عكامؿ داخمية ،كعكامؿ خارجية ،فالعكامؿ الداخمية مرتبطة بالبنية

الداخمية لممجتمع كىى نتاج لعكامؿ مادية حيث المشكبلت االقتصادية التي تكاجو الناس خبلؿ مسيرة حياتيـ
المعيشية ،كتقؼ حائبل أماـ احتياجاتيـ األساسية فالفقر كالبطالة كارتفاع األسعار كانخفاض المدخكؿ كقمة
الخدمات كزيادة مستكل المعيشة كالقير المادم كاالستغبلؿ االجتماعي كعجز األفراد عف تدبير أمكر حياتيـ

المعيشية ،كؿ ذلؾ يؤدل إلى تشكيؿ أنماط سمككية ال معيارية كيخمؽ نكعا مف الخمؿ الذل يتفاقـ عبر الزمف؛
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بؿ قد يصؿ إلى خمؽ أشكاؿ مف االنحراؼ؛ حيث يحاكؿ كؿ فرد البحث عف كسائؿ غير مشركعة لمتغمب عمى
تمؾ المشكبلت المادية كالضغكط الناتجة عنيا .كباإلضافة إلى العكامؿ المادية ،ىناؾ عكامؿ غير مادية تمعب

دك ار ىاما في تككيف الظ كاىر االجتماعية المرضية مف أىميا الفساد كالتسيب كالبلمباالة كعدـ االنضباط
كالفكضى األخبلقية كزيادة العنؼ كالتطرؼ بأشكالو المختمفة ،كظيكر أنكاع مف الجرائـ المنظكرة كغير المنظكرة

كالرشكة كالعنؼ كغيرىا مف األفعاؿ التي تدؿ عمى تدىكر القيـ االجتماعية كتحكليا مف قيـ إيجابية بناءة إلى قيـ
سمبية تضعؼ مف قدرات البشر كتيدـ كيانات المجتمعات البشرية .أما العكامؿ الخارجية فتتمثؿ في الثكرة

العممية كالتكنكلكجية حيث جعمت العالـ أكثر اندماجا كسيمت حركة األفراد كرأس الماؿ كالسمع كالخدمات كانتقاؿ

المفاىيـ كاألذكاؽ كالمفردات فيما بيف الثقافات كالحضارات ،فيي الطاقة المكلدة المحركة لمقرف الحادم كالعشريف
في كؿ سياقاتو االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية كالتربكية .فيذه الثكرة أحدثت تغيرات أساسية في

الطريقة التي ينظر الناس بيا إلى أدكارىـ كأبرز جكانب الثكرة العممية في الحاسكب كاإلنترنت .كقد أثرت الثكرة
العممية كالتكنكلكجية عمى الشباب فأصيب بعدـ القدرة عمى االستقرار في القيـ المكركثة ،كالمكتسبة ،ضعؼ
القدرة عمى االختيار بيف القيـ المتضاربة ،عجز عف تطبيؽ ما يؤمنكف بو مف قيـ ،مما سبب لو أزمة قيمية

دفعت بالثكرة عمى قيـ المجتمع كاغ ترابيـ عف القيـ التي جاءت بيا الثكرة العممية كالتكنكلكجية .كما أثرت الثكرة
العممية كالتكنكلكجية عمى القيـ فانتشرت سمككيات مشتركة منيا الثقافة االستيبلكية ،أغنيات شبابية ،مبلبس
عالمية ،أفبلـ عنؼ ،تنميط األذكاؽ ،تقكلب السمكؾ ،ثقافة المخدرات ،كقد أفرزت عدة مشكبلت منيا انتشار

الجرائـ ،العنؼ ،كتدىكر مستكل المعيشة ،تقميص الخدمات االجتماعية التي تقدميا الدكلة ،اتساع الفجكة بيف

الفقراء كاألغنياء .ككذلؾ أثر اإلعبلـ بما يممكو مف قكة تأثير كبيرة كخاصة بعد ظيكر الفضائيات عمى القيـ،

كقد ساىـ اإلعبلـ في نشر أنماطا كقيما أخذ بعضيا طابعا عالميا كجاكز حدكد حضارتو التي أفرزتو مف خبلؿ
انتشار ثقافة الصكرة ،كقد أثر اإلعبلـ عمى تشكيؿ كعى تأكيد القيـ النفعية كالفردية ،كانتشار ثقافة االستيبلؾ

نتيجة االنفتاح ،كاليجرة لمخميج باإلضافة إلى انتشار المخدرات ،تمجيد كؿ ما ىك أجنبي كتحكؿ الشباب إلى
اتساؽ عالمي متحرر.

يتضح مما سبؽ أف العكامؿ الداخمية المرتبطة بالبنية الداخمية كالعكامؿ الخارجية المتمثمة في الثكرة العممية

كالتكنكلكجيا كآلياتيا المختمفة أثرت عمى القيـ بصفة عامة كساعدت عمى إلى حدكث األزمة األخبلقية بصفة
خاصة( .أحمد فاركؽ أحمد حسف :ص.)8
 -الجانب الميداني:

 -1منهج الدراسة :استخدـ الباحث المنيج الكصفي لتحميؿ االستجابات التي استقاىا مف الميداف لكصؼ
ظاىرة الجريمة األخبلقية ،مف خبلؿ الكصؼ الكيفي لممعطيات التي أدلى بيا الطمبة كالطالبات ،ثـ إعادة

تحميميا كميا مف أجؿ قياس أراء الطمبة كاصدار األحكاـ عمى الظاىرة.

 -2مجتمع الدراسة :تككف مجتمع الدراسة مف طمبة عمـ النفس مف جامعتي محمد بكضياؼ بالمسيمة كجامعة
باجي مختار بعنابة.
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 -3عينة الدراسة :تككنت عينة الدراسة مف  120طالبا كطالبة 60( ،ذككر 60 ،إناث) .كقد تـ اختيار العينة
بالطريقة القصدية.

 -4حدود الدراسة :أجريت الدراسة في السداسي األكؿ مف المكسـ الدراسي  .2016/2015بجامعتي مسيمة
كعنابة.

 -5أداة الدراسة واجراءاتها  :ىك عبارة عف قائمة مكاقؼ أك استبانة ،مف إعداد الباحث ،كقد اتبع الباحث
مجمكعة مف اإلجراءات لتككف صالحة لمتطبيؽ كىي:
 االطبلع عمى الجانب النظرم فيما يتعمؽ بمعايير الضبط االجتماعي كقيمتيا في تماسؾ المجتمع. االطبلع عمى ما أتيح مف الدراسات الميدانية سكاء في مجاؿ الدراسة أك التي ليا عبلقة مباشرة. -اختيار عشرة  10مكاقؼ يعتقد الباحث أنيا كافية إلصدار أحكاـ عمى نتائج الدراسة.

 -6صدق األداة:

 صدق المحكمين  :بعد اعداد الصكرة األكلية لقائمة تغير معايير الضبط االجتماعي ،قاـ الباحث بعرضياعمى أربعة خبراء في عمـ االجتماع كاثناف في عمـ النفس؛ كقد أكدكا أف المكاقؼ فعبل مصاغة مف الخمفية

النظرية؛ كيمكف قياسيا كالتحقؽ منيا بسيكلة ،كبذلؾ لـ يطمبكا أم تغييرات ال شكمية كال معرفية بنسبة تتجاكز
 .%90ماعدا اشارة أحدىـ إلى إمكانية زيادة عدد البنكد.

 -الصدق الذاتي (المستخرج من معامل الثبات) :بمغ الصدؽ الذاتي لمقائمة  ،0.95كىك معامؿ عالي يدؿ

عمى صدؽ األداة.

 -ثبات األداة  :عف طريؽ التطبيؽ كاعادة التطبيؽ عمى عشركف طالبة ليست مف عينة الدراسة خبلؿ فترة عشرة

أياـ .كبتطبيؽ معامؿ بيرسكف تحصمنا عمى نتيجة  0.92كىك مؤشر عمى ثبات االختبار.

 -7األساليب اإلحصائية :اعتمد الباحث عمى التك اررات كالنسب المئكية كمعامؿ بيرسكف.
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 -8عرض النتائج عمى ضوء الفرضيات:

 -عرض نتائج الفرضية األولى - :نتكقع أف أغمب الطالبات الجامعيات المقيمات البلئي غيرف معاييرىف يقعف

في الجريمة األخبلقية بدرجة كبيرة.

جدكؿ رقـ  :1الدرجات الكمية التي تحصؿ عمييا الطمبة كالطالبات عمى المقياس
الرقـ

البدائؿ

العبارات
بدرجة كبيرة

بدرجة

بدرجة

متكسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

جدا

1

االبتعاد عف الكازع الديني

16

76

22

06

00

2

التحرر مف القيكد االجتماعية

06

90

14

08

02

3

التخمص مف العادات السائدة

12

76

24

08

00

4

التحرر مف نظرة المجتمع إلييا

22

90

04

02

02

5

رفض القيـ السائدة

10

100

10

00

00

6

معارضة القكانيف االجتماعية

30

80

06

04

00

7

مقاكمة الشعكر بالقير

20

70

16

14

00

8

التكيؼ مع التفتح الحضارم

28

84

08

00

00

9

الشعكر باستقبللية الشخصية

12

80

18

06

04

10

مقاكمة الطقكس الكىمية

12

106

02

00

00

168

852

124

48

08

04.00

00.66

المجمكع
استجابات الجنسيف مف أصؿ %100

14.00

كبيرة

بدرجة

بدرجة

10.33 71.00

جدكؿ رقـ  :2نتائج استجابات الطمبة كالطالبات عمى المقياس
الرقم

التقييم

عدد التك اررات

النسبة

الترتيب

1

بدرجة كبيرة جدا

168

14.00

02

2

بدرجة كبيرة

852

71.00

01

3

بدرجة متكسطة

124

10.33

03

4

بدرجة ضعيفة

48

04.00

04

5

بدرجة ضعيفة جدا

08

00.66

05
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يظير الجدكليف ( )1ك( )2استجابات عينة الدراسة عمى المقياس – تغير معايير الضكابط االجتماعية-

كقد بينت نتائج الجػدكليف أنو جاء في المرتبة األكلى المستجيبكف بدرجة كبيرة؛ كذلؾ بنسبة بمغت ،%71.00

بينما جاء في المركز الثاني المستجيبكف بدرجة كبيرة جدا؛ كذلؾ بنسػبة بمغت  ،%14.00بينمػا جػاء فػي المركػز
الثالث المستجيبكف بدرجة متكسط؛ بنسبة بمغت  %10.33كجاء في المرتبة الرابعة المستجيبكف بدرجة ضعيفة

بنسبة  ،%04.00كفي المرتبة األخيرة المستجيبكف بدرجة ضعيفة جدا بنسبة  .%00.66ىذا يعني أف أغمب
الطالبات الجامعيات المقيمات البلئي غيرف معاييرىف يقعف في الجريمة األخبلقية بدرجة كبيرة .كمنو تحقؽ

الفرضية األكلى.

 -عرض نتائج الفرضية الثانية - :نتكقع عدـ كجكد اختبلؼ بيف رأم الطمبة الذككر كاإلناث.

جدكؿ رقـ  :3الدرجات التي تحصمت عمييا الطالبات عمى المقياس (درجة االناث)
الرقـ

البدائؿ

العبارات
بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جدا

كبيرة

متكسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

1

االبتعاد عف الكازع الديني

08

38

11

03

00

2

التحرر مف القيكد االجتماعية

03

46

06

04

01

3

التخمص مف العادات السائدة

06

38

12

04

00

4

التحرر مف نظرة المجتمع إلييا

11

45

02

01

01

5

رفض القيـ السائدة

03

53

04

00

00

6

معارضة القكانيف االجتماعية

15

40

03

02

00

7

مقاكمة الشعكر بالقير

10

36

07

07

00

8

التكيؼ مع التفتح الحضارم

14

42

04

00

00

9

الشعكر باستقبللية الشخصية

06

40

09

03

02

10

مقاكمة الطقكس الكىمية

05

54

01

00

00

91

432

60

13

04

المجمكع
استجابات الذككر مف أصؿ %50.00

07.58

01.08 05.00 36.00

00.33

جدكؿ رقـ  :4نتائج استجابات الطالبات عمى المقياس
الرقم

التقييم

عدد التك اررات

النسبة

الترتيب

1

بدرجة كبيرة جدا

91

07.58

02
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2

بدرجة كبيرة

432

36.00

01

3

بدرجة متكسطة

60

05.00

03

4

بدرجة ضعيفة

13

01.08

04

5

بدرجة ضعيفة جدا

04

00.33

05

يظير الجدكليف ( )3ك( )4استجابات الطالبات عمى المقياس كقد بينت نتائج الجػدكليف أنو جاء في
المرتبة األكلى المستجيبات بدرجة كبيرة؛ كذلؾ بنسبة بمغت  ،%36.00بينما جاء في المركز الثاني المستجيبات

بدرجة كبيرة جدا؛ كذلؾ بنسػبة بمغت  ،%07.58بينمػا جػاء فػي المركػز الثالث المستجيبات بدرجة متكسط؛

بنسبة بمغت  ،%05.00كجاء في المرتبة الرابعة المستجيبات بدرجة ضعيفة بنسبة  ،%01.08كفي المرتبة
األخيرة المستجيبات بدرجة ضعيفة جدا بنسبة  .%00.33ىذا يعني أف الطالبات استجبف بنسبة  .%36.00مف

أصؿ .)120/60(،%50.00

جدكؿ رقـ  :5الدرجات التي تحصؿ عمييا الطمبة عمى المقياس (درجة الذككر)
الرقـ

البدائؿ

العبارات
كبيرة جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متكسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

1

االبتعاد عف الكازع الديني

08

38

11

03

00

2

التحرر مف القيكد االجتماعية

05

43

07

04

01

3

التخمص مف العادات السائدة

06

38

12

04

00

4

التحرر مف نظرة المجتمع إلييا

13

43

02

01

01

5

رفض القيـ السائدة

05

50

05

00

00

6

معارضة القكانيف االجتماعية

15

40

03

02

00

7

مقاكمة الشعكر بالقير

10

35

08

07

00

8

التكيؼ مع التفتح الحضارم

14

42

04

00

00

9

الشعكر باستقبللية الشخصية

06

40

09

03

02

10

مقاكمة الطقكس الكىمية

06

51

03

00

00

88

420

64

24

04

07.33

35.00

05.33

02.00

00.33

المجمكع
استجابات الذككر مف أصؿ %50.00
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جدكؿ رقـ  :6نتائج استجابات الطالبات عمى المقياس

أ .مصباح جالب

الرقم

التقييم

عدد التك اررات

النسبة

الترتيب

1

بدرجة كبيرة جدا

88

07.33

02

2

بدرجة كبيرة

420

35.00

01

3

بدرجة متكسطة

64

05.33

03

4

بدرجة ضعيفة

24

02.00

04

5

بدرجة ضعيفة جدا

04

00.33

05

يظير الجدكليف ( )5ك( )6استجابات الطمبة عمى المقياس كقد بينت نتائج الجػدكليف أنو جاء في المرتبة
األكلى المستجيبكف بدرجة كبيرة؛ كذلؾ بنسبة بمغت  ،%35.00بينما جاء في المركز الثاني المستجيبكف بدرجة

كبيرة جدا؛ كذلؾ بنسػبة بمغت  ،%07.33بينمػا جػاء فػي المركػز الثالث المستجيبكف بدرجة متكسط؛ بنسبة بمغت
 ،%05.33كجاء في المرتبة الرابعة المستجيبكف بدرجة ضعيفة بنسبة  ،%02.00كفي المرتبة األخيرة
المستجيبكف بدرجة ضعيفة جدا بنسبة  .%00.33ىذا يعني أف الطمبة استجابكا بنسبة  .%35.00مف أصؿ

 .)120/60(،%50.00كىذا يعني عدـ كجكد اختبلؼ بيف رأم الطمبة الذككر كاإلناث ( .)%35 ،%36كمنو
تحقؽ الفرضية الثانية.

 -تفسير ومناقشة النتائج:

 بالنسبة لمفرضية األولى :دلت النتائج أف نسبة  %71.00مف مجمكع عينة الدراسة أجابكا عمى التقييـ(بدرجة كبيرة) أم حكالي  85طالبا مف أصؿ  120طالبا كطالبة .كىذه النتيجة ليا العديد مف الدالالت منيا :أف

سبب الجريمة األخبلقية مف كجية نظر الطمبة ذكك ار كاناثا يعكد بالفعؿ إلى تغييرىف لمعايير الضبط االجتماعي،
بحيث كاف التك اررات مف  76إلى  106طالبا كطالبة مف أصؿ  120عينة الدراسة .بحيث حققت العبارات -

التحرر مف القيكد االجتماعية  -التحرر مف نظرة المجتمع إلييا  -رفض القيـ السائدة  -مقاكمة الطقكس
الكىمية أعمى التك اررات؛ تراكحت بيف  90ك 106طالبا كطالبة كىي غالبية عينة الدراسة .في حيف جاءت في

التصنيؼ الثاني كؿ مف  -االبتعاد عف الكازع الديني  -التخمص مف العادات السائدة  -معارضة القكانيف

االجتماعية  -مقاكمة الشعكر بالقير  -التكيؼ مع التفتح الحضارم  -الشعكر باستقبللية الشخصية ،بتك اررات
تراكحت بيف  70ك 80طالبا كطالبة ،كىذا دليؿ قكم عمى نظرة الطمبة كالطالبات إلى الطالبات المقيمات،
كيؤكدكف أف سبب الجرائـ األخبلقية يعكد بالدرجة األكلى إلى القيـ االجتماعية بعينيا كالتحرر مف قيكد المجتمع
كمف نظرتو الييا كرفض القيـ السائدة كمقاكمة الطقكس البالية ،يعني أف معظـ الطالبات لدييف القابمية لتغيير
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معايير الضبط االجتماعي ،ألسباب قد تعكد إلى عدـ قناعتيف بيذه المعايير أك ألنيا فرضت عمييف ،كبالتالي
تتبلشى ىذه القيـ أماـ القيـ السائدة؛ كيقعف في مسمى الجرائـ األخبلقية بأنكاعيا .كقد اتفقت دراستنا مع دراسة

دراسة أكمكسى ذىبية ،مكساكم فاطمة الزىراء ( )2015التي أكدت أف ضعؼ الضبط االجتماعي لو عبلقتو
بجرائـ الطالبات المقيمات بالحي الجامعي ،ككذلؾ ضعؼ الضبط األسرم لو عبلقة بممارسة الجريمة بيف

الطالبات المقيمات .كدراسة زينب دىيمي ( )2011التي تكصمت إلى كجكد الجرائـ في اإلقامات الجامعية بسبب
البلمعيارية في المجتمع كالغياب التاـ لمؤسسات الدكلة كبالتالي يصبح كجكد ىذه األخيرة ال مبرر لو ،كاالجراـ

إذا ما بمغ درجة م عينة مف االنتشار في مجتمع ما ذلؾ يعني أف المؤسسات المشكمة ليذا المجتمع مريضة

بالمعنى السكسيكلكجي لمكممة كمف بينيا :األسرة كالمدرسة كالمسجد  ....كاتفقت كذلؾ مع دراسة عمي رافع

الحسنية ( )2005التي أكدت عمى دكر القيـ االجتماعية في الكقاية مف الجريمة .ككذلؾ د ارسة خالد بف
عبدالرحمف السالـ ()1423التي أكضحت أىمية الضبط االجتماعي في المجتمع ،كأف الضكابط تختمؼ مف
مجتمع إلى آخر ،كأف االنحراؼ ينشأ في حالة فشؿ الضكابط االجتماعية .كاتفقت دراستنا مع دراسة لطفي عبد

المطيؼ ( )2012في أف حدكث التعارؼ المسبؽ بيف الشاب كالفتاة عف طريؽ خدمات الشبكة العنكبكتية ،كرؤية
المقاطع الجنسية كاألفبلـ كالصكر في الفضائيات كعمى مكاقع االنترنت ،أدت إلى انتشار مثؿ ىذه الظكاىر

السمبية عمى المجتمع .كربطت الدراسة بيف الظاىرة ،كالتقميد األعمى لمسافرات في أفبلـ السينما كمحطات

المجكف كالخبلعة الفضائية التي تشيع ثقافة الحب بيف الشباب كالفتيات دكف كجكد عبلقة شرعية ،كغيره مما يبثو
اإلعبلـ الفاسد مف مظاىر كعبلقات محرمة تحت زعـ التحرر كمكاكبة الحضارة الحديثة.

 تفسير ومناقشة الفرضية الثانية :تشير نتائج الفرضية الثانية أف نسبة  %36.00مف مجمكع اإلناث أجابكاعمى التقييـ (بدرجة كبيرة) أم حكالي  43طالبة مف أصؿ  60طالبة .فيما كانت نسبة  %35.00مف مجمكع

الذككر أجابكا عمى التقييـ (بدرجة كبيرة) أم حكالي  42طالبا مف أصؿ  60طالبا .كىذه النتيجة أيضا ليا العديد
مف المعاني منيا :أنو ال يكجد اختبلؼ في كجية النظر بيف الطالبات كالطمبة في أف سبب الجريمة األخبلقية
مف كجية نظر الطمبة ذكك ار أك إناثا يعكد بالفعؿ إلى تغييرىف لمعايير الضبط االجتماعي ،بحيث كاف تكرار

عدد األفراد يتراكح مف  35إلى  51طالبا أك طالبة مف أصؿ  60سكاء ذكك ار أك إناثا .بحيث حققت العبارات

مقاكمة الطقكس الكىمية  -رفض القيـ السائدة  -التحرر مف القيكد االجتماعية  -التحرر مف نظرة المجتمع

إلييا  -التحرر مف نظرة المجتمع إلييا  -التكيؼ مع التفتح الحضارم ،تك اررات تراكحت بيف  43ك 52طالبا أك
طالبة ،كىذا دليؿ قكم عمى نظرة الطمبة كالطالبات إلى الطالبات المقيمات ،كيؤكدكف أف سبب الجرائـ األخبلقية
يعكد بالدرجة األكلى إلى مقاكمة الطقكس الكىمية كرفض القيـ السائدة كالتحرر مف القيكد االجتماعية كالتحرر

مف نظرة المجتمع إلييا كالتحرر مف نظرة المجتمع إلييا كالتكيؼ مع التفتح الحضارم .في حيف جاءت الفقرات

الباقية كىي - :االبتعاد عف الكازع الديني  -التخمص مف العادات السائدة  -معارضة القكانيف االجتماعية

 مقاكمة الشعكر بالقير  -الشعكر باستقبللية الشخصية .في المقاـ الثاني عمى حيث تراكحت تك اررات األفرادبيف  35ك  42طالبا أك طالبة كىي غالبية عينة الدراسة .مما يعني احصائيا أف تك اررات االناث متقاربة جدا
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كأحيانا متطابقة ،كىك دليؿ عمى عدـ اختبلؼ نظرتيـ ألسباب الجريـ األخبلقية؛ أك لنقؿ اتفقت رؤل اإلناث
كالذككر عمى أف الطالبات الجامعيات البلئي غيرف معايير الضبط االجتماعي يصبحف مجرمات أخبلقيا

بالضركرة المنطقية .كىنا تتفؽ دراستنا إلى حد ما مع دراسة نبيؿ صالح سفياف ( )1990في أنو ال تكجد فركؽ
دالة في القيـ االجتماعية مف كجية نظر الذككر كاالناث ،كانخفاض القيـ االجتماعية دليؿ عمى تأثير معايير

الضبط الجديدة عمى األصمية.

 خاتمة :يعكد السبب الحقيقي في تغيير الطالبات الجامعيات المقيمات لضكابطيف االجتماعية كالكقكع فيجرائـ األخبلؽ؛ تصؿ إلى جرائـ الشرؼ كالجرائـ الجنائية أحيانا ،سببو العامؿ األسرم المتمثؿ في انشغاؿ

األبكيف عف الفتاة كاىماليا كعدـ متابعة األبناء داخؿ األسرة كضعؼ رقابة األبكيف ،ألف غياب االتصاؿ
كاالحساس بالرقابة االجتما عية يضعؼ الضكابط االجتماعية .كاستخداـ بعض اآلباء طرقا غير صحيحة في

التربية كراء انتشار ظاىرة التحرر االجتماعي كظيكر السمكؾ التعكيضي كالنككص كالتفريغ بطرؽ سمبية .كما أف
مف أسباب الظاىرة أيضا عكامؿ ذاتية مثؿ قمة الكازع الديني لدل الفتاة ،كالشعكر باستقبللية الشخصية ،كضعؼ

الرقابة الذاتية لدل الطالبات البلئي يقدمف عمى الجرائـ األخبلقية .باإلضافة إلى تيكيف البعض مف المشكمة،

كعدـ كجكد عقكبات رادعة لمف يمارسكف تمؾ الجرائـ البلأخبلقية .كىنا طالب الدكتكر "لطفي عبد المطيؼ"

بضركرة التحرؾ لمقاكمة مثؿ تمؾ الظكاىر الخطيرة ،كمراجعة األنظمة كالقكانيف الخاصة بسمكؾ الطالبات
بالجامعات كنظاـ العقكبات ،كالتعريؼ بيا مف خبلؿ كسائؿ التقنية الحديثة .كالتبميغ عف أم مخالفة ،كالتدخؿ

الفكرم الحتكاء المشكمة في الكقت المناسب مع ضركرة تخصيص أنشطة كفعاليات مختمفة لشغؿ األكقات لدل

الطالبات (لطفي عبدالمطيؼ.)2012 :
 -المراجع:

( -1عمي العميرم كعزيزة العتيبي) :ىركب الفتيات ،صدمة في قمب المجتمع!!  %96مف الياربات سعكديات
ك %36منيـ طالبات ثانكم  www.al-madina.com/node/652022السبت 2016/01/02

( -2أكمكسى ذىبية كمكساكم فاطمة الزىراء :)2015 :الضبط االجتماعي كعبلقتو بعنؼ الطالبات المقيمات
بالحي الجامعي الحي الجامعي زكبيدة حمادكش بالبميدة نمكذجا ،مجمة البحكث كالدراسات العممية ،جامعة

الدكتكر يحيى فارس ،المدية.

( -3زينب دىيمي :)2011:بعض مظاىر العنؼ الذم تمارسو الطالبات المقيمات في الكسط الجامعي،
باإلقامة الجامعية بدالي ابراىيـ بالجزائر ،ممتقى كطني حكؿ العنؼ في الكسط الجامعي ،جامعة خنشمة.

( -4عمي رافع الحسنية :)2005 :دكر القيـ االجتماعية في الكقاية مف الجريمة – دراسة مسحية كصفية عمى
طمبة ج امعة االماـ محمد بف مسعكد االسبلمية كنزالء اصبلحية الخسائر ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية
لمعمكـ األمنية ،كمية الدراسات العميا.

( -5نبيؿ صالح سفياف ) 1990 :التغير القيمي لدل طمبة عمـ النفس في جامعة تعز" دراسة تتبعية عبر ثبلث
سنكات ،جامعة تعز ،اليمف.
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( -6خالد بف عبدالرحمف السالـ .)1423 :الضبط االجتماعي في األسرة السعكدية مف خبلؿ تعاليـ الديف
اإلسبلمي كعبلقتو بتماسكيا مف كجية نظر طبلب كطالبات المرحمة الثانكية ،جامعة األزىر كمية التربية ،قسـ

أصكؿ التربية رسالة دكتكراه.

www.ssfcm.org/public/Artical/index/secid/.../18099

( -7زينب بنت طايع عميكة عمي .)1999 :رسالة

ماستر ،اتجاىات طالبات جامعتي أـ القرل كالممؾ

عبدالعزيز نحك االلتزاـ بأخبلؽ اإلسبلـ ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية1420 ،ىػ 1999ـ.

( -8لطفي عبدالمطيؼ .)2012 :تفعيؿ الخط الساخف لئلببلغ عف مخالفات الرككب المحرـ ،الرياض ،الجمعة
2012/03/16

www.al-madina.com/node/364693?risala

( – 9الطخيس ،إبراىيـ1403 :ىػ) :دراسات في عمـ االجتماعي الجنائي ،دار العمكـ ،الرياض.

-10

أحمد

فاركؽ

أحمد

حسف:

تحميؿ

سكسيكلكجى

ألزمة

القيـ

األخبلقية

https://plus.google.com/.../posts/N1dDyL7YH8h

) -11حسف عالي :الضبط االجتماعي  -مفاىيـ كأبعاد( swmsa.net ،2009 ،

https://sites.google.com/site/.../lm.../aldbt-alajtmay-mfahym-wabad
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د .طو حمود – د .بن عاليا وىيبة – أ .آيت يحياتن نادية

تنمية التفكير اإلبداعي في المدرسة

تنمية التفكير االبداعي في المدرسة
د .طو حمود -جامعة محمد بوضياف – المسيمة  -الجزائر
د .بن عاليا وىيبة – جامعة البويرة  -الجزائر

أ .ايت يحياتن نادية – جامعة الجزائر  -2الجزائر
ممخص:
صرح كؿ مف جييمفورد  0521وتورانسى  0533بعدـ وجود اي شئ مف شأنو يؤدي الى رفع المستوى

المعاشي لمفرد ورفاىيتو وتطور البشرية وتقدميا وازدىارىا خيرمف الرفع في المستوى االدائي واالبداعي والنيوض
بو ،الف الرصيد القوي اليوـ ىي الثروة البشرية التي تصنع الرقي و التقدـ وىي االستثمار المحوؿ عميو لبناء و

تقدـ المجتمعات و ىي ثروة ال تنضب يحصؿ ىذا بعد االعتماد عمى استراتيجيات و نظريات مف اجؿ تنمية

التفكير االبداعي لمحصوؿ عمى ناتج ابداعي يؤدي الى اقتصاد قوي و متيف يساير عصر الثورة التكنولوجية
والمعرفية .وىذا طبعا يتـ مف خالؿ بناء برامج فعالة تعتني بفئة المبدعيف.

وىذا ما اكده (تايمور) حيف قاؿ اف المدارس اليوـ بحاجة ماسة الى مشروعات و برامج متطورة و عممية مف
اجؿ تنمية المفاىيـ و االستعدادات و القدرات االبداعية ,و ىذه البرامج خاضعة لمتطوير و يمكف اف تساىـ ولو

بالتدريج عمى نمو ميارات التفكيراالبداعي عند التالميذ في المدرسة .فالنظرة اليوـ الى المدرسة نظرة ايجابية

وتفاؤلية لقدرتيا عمى االخذ بزماـ المبادرة في تنمية القدرة عمى التفكير االبداعي لدى تالمذتنا في ظؿ تحديات
العولمة و االنفجار البركاني لممعرفة.

الكممات المفتاحية 6تنمية – التفكير اإلبداعي – المدرسة
Résumé:
Les deux Jaelford 1965 et Toransy 1977 ont déclarés qu'il n'y a rien qui peut élever
le niveau de vie de l'individu et du bien-être de l’humanité, de son développement, de
son progrès et sa prospérité mieux qu’ élever le niveau performatif et créatif et les
développer, parce que aujourd’hui c’est la richesse humaine qui conduit a la
prospérité et le progrès qui est converti par l' investissement pour la construction et le
progrès des sociétés et des communautés qui représentent une richesse inépuisable,
ceci seras obtenu après avoir compté sur des théories et des stratégies pour
développer la pensée créative pour l’obtention d’une production créative qui conduit
à une économie forte et un bon développement à l'ère de la révolution technologique
et cognitive. Et ceci bien sur par la construction de programmes efficaces pour la
catégorie des créateurs.
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 آيت يحياتن نادية. بن عاليا وىيبة – أ. طو حمود – د.د
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Cela a été confirmé par Taylor lorsqu'il a dit que les écoles d'aujourd'hui ont un
besoin urgent de projets avancés et des programmes et des concepts scientifiques
pour le développement des concepts et des capacités créatives, ces programmes sont
soumis au développement et peuvent contribuer même progressivement a la
croissance de la créativité des élèves à l'école. Cette dernière aujourd’hui peut
développer la pensée créative de nos étudiants à la lumière des défis de la
mondialisation et l’explosion des connaissances.
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تنمية التفكير اإلبداعي في المدرسة

تمييد6
نحف

يقوؿ مفكر ياباني " معظـ دوؿ العالـ تعيش عمى ثروات تقع تحت أقداميا وتنضب بمرور الزمف ،أما
في

الياباف

فنعيش

عمى

ثروة

فوؽ

أرجمنا

تػزداد

http://rs.ksu.edu.sa/88112.html

وتُعطي

بقدر

ما

نأخذ

منيا".

إف مواكبة العصر الحالي بتحدياتو ومظاىره ،ال يأتي إال بوجود مبدعيف وليس فقط بوجود الثروات الطبيعية

كمصادر الطاقة والمعادف.

فالتربية الحديثة حممت عمى عاتقيا مسؤولية بناء الفرد عمى كؿ المستويات ،وتبني مناىج وبرامج تسعى مف
خالليا الدوؿ لتنمية التفكير وتشجيع القدرات االبداعية لحؿ معضالت العصر الحالية والمستقبمية وحسف توجيو

أبناءىا الستغالؿ طاقاتيـ أحسف الستغالؿ وتحقيؽ الرقي في المجتمعات.
 -1االشكالية:

مف أىـ عمميات التفكير الوصوؿ إلى المرحمة التي يستطيع فييا الفرد االستفادة مف أقصى ما يمكف استخدامو
مف طاقات لديو و المتمثمة في اإلبداع .والتفكير اإلبداعي ىو احد أشكاؿ التفكير العميؽ أو المركب الذي ينتج
عنو إنجازات متميزة ال يستغني عنيا األفراد و المجتمعات فيو حسب "تورانس" عممية التي يصبح فييا الفرد

حس اسا لممشكمة وأوجو النقص و الفجوات في المعرفة أو العناصر الناقصة و عدـ االنسجاـ و تحديد الصعوبات

و عمؿ تخمينات أو تكويف فروض عف أوجو النقص ثـ اختبار ىذه الفروض واعادة االختبار وتعديمو و التوصؿ

إلى نتائج"( .سعيد عبد العزيز.)21 :2006 ،

إف اإلبداع قدرة عقمية م وجودة عند كؿ فرد ،و بنسبة معينة تختمؼ مف واحد إلى آخر .و إبداع الصغير يكوف
جديدا بالنسبة إليو حتى و لو كاف معروفا لمكبار ،حيث يرى أف اإلبداع الحقيقي لإلنساف الناضج ىو نتاج

لعممية طويمة يمثؿ إبداع الصغار الحمقة األولى منيا  (.محمد عبد الرزاق .)1994

و عميو تظير إمكانية تنمية التفكير اإلبداعي ،و يتـ ذلؾ مف خالؿ بناء برامج خاصة تعنى بالمبدعيف ،و يؤكد

تايمور أف المدارس بحاجة إلى مشروعات و ب ارمج عممية تنمي األطر المفاىمية والعمميات والقدرات اإلبداعية،
كما يرى "الخطيب" ( )0550أف جميع المناىج الدراسية يمكف تطويعيا تدرجيا بما ينمي عند التالميذ ميارات

التفكير اإلبداعي ( .حطاح نقال عن مجمة كمية التربية.)829-828 : 2003 ،

و حسب دراسة " )0536( "Devisفإف برنامج تنمية التفكير اإلبداعي يجب أف يركز عمى االتجاىات اإلبداعية
و عمى القدرات اإلبداعية التي يعتبرىا شرط السموؾ اإلبداعي( .أحمد حامد منصور،)1986 ،

وعميو بالنظر إلى فطرية وايجابية وأىمية القدرة عمى التفكير االبداعي وبخاصة عند المتعمميف في مدارسنا ،فما

السبيؿ لتنميتيا واألخذ بيـ في ظؿ تحديات العصر؟
 -2التفكير اإلبداعي:
 -1-2تعريفو:
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تعريف جيمفورد:
ىو التفكير في نسؽ مفتوح يتميز االنتاج فيو بخاصة فريدة ىي تنوع االجابات المنتجة والتي ال تحددىا

المعمومات المعطاة ( الطيطي)93 :2007 ،

و يعرفو "ميدر" ( )Meader, 1998التفكير اإلبداعي " نمط تفكير مكوف مف عنصريف ىما التفكير المتقارب
و الذي يتضمف إنتاج معمومات صحيحة ومحددة تحديدا مسبقا ،و متفؽ عمييا ،حيث تتدنى الحرية في ىذا

النشاط الذىني والتفكير التباعدي فيو يستخدـ لتوليد إنتاج و استمياـ األفكار المختمفة و المعمومات الجديدة مف
معمومات أو مشاىدات معطاة ،أي إنتاج أشياء جديدة اعتمادا عمى خبراتيـ المعرفية".

و يعرفو "سوير"  0551عمى أنو عممية بيف شخصية وضمف الشخصية التي بواسطتيا تتطور النواتج األصيمة

ذات النوعية المتميزة والميمة( .العتوم و آخرون.)140 – 139 :2007 ،

وعميو فاإلبداع مرتبط بالتفكير ،فاإلبداع أسموب مف أساليب التفكير الموجو و اليادؼ يسعى الفرد مف خاللو إلى

اكتشاؼ حموؿ جديدة لمشكالت جديدة أو قديمة ،ولمشكالتو أو مشكالت غيره ،وعميو فإف ىناؾ عالقة بيف

اإلبداع و التفكير اإلبداعي ،فاإلبداع إنتاج في حيف أف التفكير اإلبداعي سيرورة ،وبقدر ما تكوف براعة العممية
يكوف لممنتج تميزه و أثره فالعالقة بينيما ىي عالقة الشيء بأصمو أو عالقة البداية بالنياية(.رافدة الحريري

.)2010

و يمتاز التفكير اإلبداعي بأنو6
 انو نشاط عقمي مركب و ىادؼ و شامؿ و منتج.

 توجيو رغبة في البحث عف حؿ المشكالت أو الوصوؿ إلى نتائج أصيمة.

 أنو تفكير معقد ألنو يحتوي عمى عناصر معرفية و وجدانية و أخالقية متداخمة تشكؿ في النياية حالة
ذىنية فريدة( .العزة.)265 :2002 ،

 أنو يتصؼ بعدـ النمطية بالخروج عف مسار التفكير المألوؼ و يتصؼ بالجدة ،و يتكوف مف عدة
ميارات ىي الطالقة و المرونة و األصالة والتوسع.

 -3أىمية التفكير االبداعي:

أشار كؿ مف جييمفورد (  ) 1965و تورانس (  )1977إلى أنو ال يوجد شيء يمكف أف يسيـ في رفع

مستوى رفاىية وتطور االنسانية وتقدميا أكثر مف رفع مستوى األداء االبداعي ( المشرفي ،)2005 ،فالثروة

البشرية ىي صانعة الرقي والتقدـ وىي االستثمار الحقيقي لمنيوض بالمجتمعات باعتماد استراتيجيات تنمية
التفكير ومنيا التفكير االبداعي لموصوؿ إلى نواتج ابداعية تسمو باقتصاد البمداف و تساير عصر االنفجار

المعرفي و التكنولوجي.

 -4مكونات التفكير اإلبداعي:
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إف اختبارات " تورانس"  1996و اختبارات "جيمفورد" تشير إلى أىـ مكونات التفكير اإلبداعي التي حاوؿ
الباحثوف قياسيا6

 -1-4الطالقــــــة:
و تعني القدرة عمى توليد عدد كبير مف البدائؿ أو المترادفات أو األفكار أو المشكالت أو االستعماالت عند

االستجابة لمثير معيف و السرعة و السيولة في توليدىا ،و ىي في جوىرىا عممية تذكر واستدعاء اختياري
لمعمومات أو خبرات أو مفاىيـ سبؽ تعمميا.
( جروان)84 :2004 ،

و قد تـ التوصؿ إلى عدة أنواع لمطالقة عف طريؽ التحميؿ العاممي لمقدرات العقمية ،و فيما يمي تفصيؿ ليذه

األنواع6

 -1-1-4الطالقة المفظية:

ىي " القدرة السريعة عمى إنتاج الكممات والوحدات التعبيرية المنطوقة واستحضارىا بصورة تناسب الموقؼ

التعميمي أو التعممي ( .سعادة)277 :
-2-1-4الطالقة الفكرية:

تشير إلى القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف التعبيرات التي تنتمي إلى نوع معيف مف األفكار في زمف محدد و
تعد الطال قة الفكرية مف السمات عالية القيمة في مجاؿ الفنوف و اآلداب ،و تدؿ عمى القدرة عمى إنتاج األفكار
لمقابمة متطمبات معينة ،و يتـ الكشؼ عنيا باستخداـ اختبارات تتطمب مف الفرد القياـ بنشاطات معينة.

(القذافي.)43-42 :2000 ،

-3-1-4الطالقة االرتباطية:

ىي القدرة عمى توليد وحدات معاني تعبر عف عالقة التشابو أو التضاد أو الجزء إلى الكؿ مثؿ أذكر أكبر

عدد ممكف مف التداعيات لكممة حرب ( .أحمد رشوان.)2000 ،
-4-1-4الطالقة التعبيرية:

تتمثؿ في سرعة صياغة األفكار السميمة ،و إصدار أفكار مترابطة بموقؼ محدد عمى أف تتصؼ ىذه

األفكار بالوفرة ،و التنوع الغ ازرة و أحيانا الندرة والترجمة الفورية تمثؿ أحد ىذه المالمح ليذه القدرة الف الترجمة

تتطمب ترابط األفكار بالمغة الصورية التي تتـ بيا تمثؿ األفكار مف لغة و تحويميا إلى لغة أخرى( .قطامي،

.)2008

 -2-4المرونــــة:
تتضمف المرونة الجانب النوعي ،و يقصد بالمرونة تنوع األفكار و بالتالي تشير المرونة إلى درجة السيولة
التي يغير بيا المبدع موقفا ما أو وجية نظر عقمية معينة.
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و مف أمثمة االختبارات الشائعة لممرونة ذكر االستعماالت غير المعتادة ألشياء مألوفة( .صبحي حمدان،

.)2007

و يمكف التعبير عف المرونة في شكميف6

 -1-2-4المرونة التمقائية:

أي القدرة عمى إنتاج استجابات مناسبة لمشكمة أو مواقؼ مثيرة ،استجابات تتسـ بالتنوع و الالنمطية و بمقدار

زيادة االستجابات الفريدة الجديدة تكوف زيادة المرونة التمقائية( .خير اهلل السيد.)1990 ،

 -2-2-4المرونة التكيفية6

ىي قدرة الفرد عمى تغيير الوجية الذىنية لمواجية مستمزمات جديدة تفرضيا المشكالت المتغيرة مما يتطمب
قدرة عمى إعادة بناء المشكالت و حميا.

و تشير ىذه العممية إلى قدرة الفرد عمى تغيير الوجية الذىنية التي ينظر مف خالليا الى المشكمة المحددة.

( السرور)118 :2002 ،
 -3-4األصالـــة:

يعرفيا " خير اهلل" ( )0551بأنيا إنتاج استنتاجات أصيمة بمعنى قميمة التكرار داخؿ الجماعة التي ينتمي إلييا

الفرد أي انو كمما تقمصت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتيا( .خير اهلل.)1990 ،

و يضع الباحثوف محكيف أساسيف لمحكـ عمى الفكرة األصيمة و ىما الجدة والمالئمة ،و إذا كاف الباحثوف
يختمفوف حوؿ مدى ضرورة أف تكوف الجدة مطمقة أو تكوف نسبية فإنيـ يتفقوف عمى ضرورة أف تتسـ الفكرة

بالمالئ مة أي تكوف مناسبة لممثير أو الموقؼ أو المشكمة التي طرحت الفكرة لحميا ،و اليدؼ مف ىذا الشرط
ىو استبعاد كؿ االستجابات غير الشائعة نتيجة العشوائية ،أو الجيؿ أو التوىـ.

 -4-4الحساسية لممشكالت:

يقصد بيا الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعؼ في البيئة أو الموقؼ ويعني ذلؾ أف بعض

األفراد أسرع مف غيرىـ في مالحظة المشكمة والتحقؽ مف وجودىا في الموقؼ ويرتبط بيذه القدرة مالحظة
األشياء غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد ،أو توظيفيا او استخداميا واثارة تساؤالت حوليا.

(جروان) 2007 ،

 -5-4إضافة التفاصيل:

يرى "جيمفورد" أف ىذه القدرة اإلبداعية تشمؿ إضافة عناصر و مكونات األشكاؿ األولية و تنتمي ىذه القدرة إلى

قدرات التفكير التفريقي التي يطمب فييا مف الفرد توليد أجوبة مبتدئا بالمعمومات المقدمة إليو (.فاخر عاقل،

.)1983
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و تتضمف ىذه القدرة تقديـ تفصيالت متعددة ألشياء محددة مثؿ توسيع فكرة ممخصة ،أو توضيح إستراتيجية ،أو
توضيح موضوع غامض أو زيادة بالغو كنص بإعادة كتابتو بإضافة محسنات بديعية وصور بيانية ( .قطامي،

.)2008

 -6-4االحتفاظ باالتجاه و المواصمة:

تعني قدرة الفرد عمى االنتباه لفترات طويمة مصحوبة بالتركيز عمى ىدؼ معيف و تخطي أي معوقات أو

مشتتات و عدـ االلتفات إلييا (عبد اهلل طو الصافي ،)36 :1997 :و تمكف المواصمة في األشكاؿ التالية6
المواصمة الزمنية التاريخية المواصمة الذىنية ،المواصمة الخيالية ،المواصمة المنطقية( .قطامي.)2008 ،

إف ىذه المكونات ىي مكممة لبعضيا البعض و ت تفاعؿ فيما بينيا ،و تفيد في تحديد أنواع االختبارات المالئمة
لقياس القدرة عمى التفكير اإلبداعي.

ولقد قاـ " تورانس" ببناء اختباراتو عمى األبعاد الثالثة لمتفكير اإلبداعي و ىي الطالقة و المرونة و األصالة و
تعد مف أكثر االختبارات شيوعا.

وقد اشار جيمفورد أف ىذه المكونات وأخرى تساىـ في التفكير االبداعي ،واف ىذه العوامؿ قد تتوافر في شخص
ما يعتبر مبدعا إال انو ليس بالضرورة أف ينتج عمال ابداعيا عمى المستوى المتوقع منو .وقد ينتج انتاجا إبداعيا

إذ توفرت الظروؼ المناسبة.

كما ادخؿ جيمفورد خصائص ال استعدادية مثؿ الدافعية والطبع كعوامؿ مساىمة في التفكير االبداعي إال أنو ثـ
يوليا اىتماـ كافيا( .روشكا)1989 ،

وقد حظي التفكير االبداعي باىتماـ المدارس النظرية كالنظرية العاممية لجيمفورد ،ونظرية التحميؿ النفسي

والنظرية المعرفية و المدرسة االنسانية التي ترى أف تنمية االبداع مرتبط بتوفر شرطيف أساسييف ىما6

السالمة النفسية فتتحقؽ مف خالؿ تقبؿ الفرد واحتراـ آرائو وشخصيتو ،أما الحرية النفسية فتتحقؽ مف خالؿ

إتاحة الفرصة المختمفة الفنية لمفرد عبر االستطالع واالكتشاؼ لموصوؿ إلى الخبرات والمعارؼ واكتسابيا (عبد

اليادي نبيل .)159 :2000 ،فقد أشار تورانس ( )0525أف التمميذ الذي يتخمى عف االبداعية تنقصو الثقة
في تفكيره أثناء نموه ويكوف مفيوما غير محدد عف ذاتو ويصبح معتمدا عمى اآلخريف في اتخاذ ق ارراتو وقد يفشؿ

في تكويف مفيومات واقعية عف ذاتو ألنو لـ تتوفر لو المواقؼ اآلمنة لممارسة ما لديو مف امكانيات ابداعية.

(ابراىيم عصمت مطاوع.)2002 ،

وبالتالي قارف جميع األفراد لدييـ القدرة عمى التفكير االبداعي يمكف اف يتحقؽ إذا ما توفرت الشروط النفسية

واالجتماعية ،ألف األفراد مدفوعيف لتحقيؽ ذواتيـ وبموغ سالمتيـ النفسية.

إف األسرة عنصر ىاـ في تطوير القدرات االبداعية ،فالوالديف عامميف فاعميف في عرض نماذج إبداعية أماـ
أطفاليـ وتعدد ىذه النماذج منيا الذىنية ،واجتماعية ومخططيف ومنظميف ويتوفر مناخ نفسي واجتماعي يشجع

التفكير االبداعي وليس قمعو (قطامي ،)2008،واف تحقؽ ذلؾ ىؿ يجد نفس الدعـ لقدراتو في المدرسة؟
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في ىذا الصدد ترى قطامي أنو مف أساليب تنمية التفكير االبداعي في الصؼ6
 -التخطيط الفعاؿ لمدرس

 توفير الحرية النفسية والمناخ الصفي التسامح -تنظيـ الوقت واستغاللية.

 تنمية ميارات استخداـ حؿ المشكالت وتطويره تنمية ميارات القراءة االبداعية والناقدة -تنمية ميارات البحث والتفكير العممي

 تشجيع التمييز والتفرد .والتفكير األصيؿ إعطاء تغذية راجعة ايجابية -تشجيع المنافسة.

 -5البرامج العالمية لتعميم التفكير االبداعي:

 -1-5برنامج بيردو لتنمية التفكير االبداعي )( the purdue creative thinking program

صمـ ىذا البرنامج مجموعة مف الباحثيف في جامعة بيردو بوالية افديانا في الواليات المتحدة االمريكية ،وييدؼ
إلى تنمية القدرات االبداعية كالطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيؿ بنوعييا الفظي والشكمي لدى تالميذ المرحمة

االبتدائية ،كما ييدؼ إلى تطوير ثقة التالميذ فيما يممكونو مف قدرات التفكير االبداعي .ودعـ االتجاىات

االيجابية لدييـ نحو االبداع والتفكير االبداعي ،ويظـ ىذا البرنامج ( )64درسا مسجمة عمى أشرطة كاسيت،
حيث يتعرض التالميذ خالؿ ىذه االشرطة إلى معمومات تخص التفكير االبداعي ،باإلضافة إلى معمومات

تتضمف قصة تاريخية حوؿ الرواد المبدعيف مف العمماء والمكتشفيف ،ىذا ويرافؽ كؿ شريط مسجؿ تمرينات

مطبوعة تقد عقد كؿ جمسة تدريب.

-2-5

برنامج ىاميمتون )(Hamilton program

طور ىاميمتوف منيجا مستقال لتعميـ ميارات التفكير العميا ،وبخاصة ميارات التفكير االبداعي لمطمبة البالغيف
والمعمميف وييدؼ إلى تطوير عمميات عقمية ذات مستوى عاؿ عندىـ ،واكسابيـ عمميات ذىنية مرنة وتخيمية في

عالـ اكثر تقنية ،ومبني عمى المعمومات.

 -3-5برنامج تورانس لمميارات األربع )(Torrance program

قاـ تورانس عاـ  0544بصياغة ىذا البرنامج التدريبي الذي يحتوي عمى الميارات االربع في التفكير االبداعي6
الطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،والتفاصيؿ،ػ بحيث يتـ تدريب الطمبة عمييا باستخداـ االساليب االبداعية مثؿ

االسئمة التشعيبية ،والمفتوحة والعصؼ الذىني ،كما يقدـ ىذا البرنامج فرصا واسعة لمتصورات الخيالية ،حيث
يوجو الطالب خيالو في البحث عف ايجاد حموؿ لألسئمة والمواقؼ المطروحة.

 -4-5برنامج حل المشكالت االبداعي )(creative problems Solving program
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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قاـ بتطوير ىذا البرناج دونالد تريفنقر ) ، (Triffingerوييدؼ إلى تعريؼ المدربيف والتربوييف بالعديد مف
الوسائؿ واألفكار المفيدة التي تسيؿ عممية حؿ المشكالت االبداعية ،بحيث تصبح ىذه العممية اكثر فعالية

ومتعة .ويتألؼ برنامج ) (CPSمف ثالثة عناصر رئيسية وىي6
 -2فيـ المشكمة )(Understanding problem

 -3خمؽ ( توليد ) األفكار )(Generating Idea
 -4التخطيط لمعمؿ ) ، (Planing for actionويستخدـ ىذا البرنامج مع االفراد ومف مستويات عمرية مختمفة
تمتد مف الطفولة إلى الشباب )(triffinger 1990

يتكوف برنامج ) (CTTمف جزأيف ،ويحتاج الجزء األوؿ إلى ( )01أسبوعا ،وىذه الفترة مكرسة لتدريب الطمبة
عمى ميارات التفكير االبداعي مف أوؿ برنامج مف برامج الكورت الستة ) (CORTI-CORT6والتكيؼ مع بيئة

التعمـ (Lego-lego) .ويشتمؿ برنامج ) (Kegoعمى أدوات بث متصمة بالحاسوب .أما الجزء الثاني فيعمؿ
الطمبة عمى مشاريعيـ األصمية.

 -1-1برنامج المواىب غير المحدودة )(Talents Unlimited Program

والمالحظ ليذه البرامج أنيا صممت لمتدريب عمى تطوير القدرات االبداعية مف المستويات الدنيا إلى العميا.

خاتمة:

يقوؿ روبنسوف ( )0543في احدى مقاالتو 6أنو بينما ازداد انتشار النمو المعرفي إال أف أداء الطمبة عمى
مقاييس ميارات التفكير العميا ،والتي منيا التفكير االبداعي دوف المستوى المطموب ،مما يظير الحاجة إلى

تطوير ميارات ىذا النمط مف التفكير.

( العتوم)150 :2007 ،

وعميو تظير الحاجة في مدارسنا اليوـ إلى أف تبنى وتطبيؽ مناىج وبرامج تعني بتطوير التفكير ال التركيز فقط

عمى االستظيار والحفظ ففي كنفيا يشيد التالميذ تطورات ونموا عمى كؿ المستويات وىو فرصتو ألف يثبت ذاتو

ويرقى بمجتمعو مف خالؿ إبداعاتو.

كما يجب الحرص بشدة عمى تكويف األسرة التربوية بما فييا المعمـ ليكوف ايجابيا ومبدعا لتطبيؽ المنياج
الدراسي بمرونة وتمكف مف خالؿ اكسابو ميارات ومعارؼ واتجاىات ترتقي بأدائو حيث يسعى إلى توفير مناخ
تعميمي مالئـ يساعد فييا المتعمميف عمى بناء تمثالت أصيمة لممعرفة لمواجية المشكالت واالحساس بالتوافؽ

مع البيئة.
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المراجع المعتمدة:

 -1إبراىيـ عصمت مطاوع ( 6)6116التنمية البشرية بالتعميم و التعمم في الوطن العربي ،دار الفكر،
القاىرة ،ط.0

 -2أحمد حامد منصور ( 6)0545تكنولوجية التعميم و تنمية القدرة عمى التفكير االبتكاري ،منشورات ذات
السالسؿ ،كويت ،ط.0

 -3أحمد رشواف حسيف عبد الحميد ( 6)6111االسس النفسية و االجتماعية لالبتكار ،المكتب الجامعي
-4

الحديث ،اإلسكندرية.

انشراح ابراىيـ محمد المشرفي ( 6)6111تعميم التفكير اإلبداعي لطفل الروضة ،الدار المصرية المبنانية،

القاىرة ،ط.0

 -5جرواف فتحي عبد الرحمف ( 6)6112الموىبة و التفوق واالبداع ،دار الفكر لمطباعة والنشر و التوزيع،
عماف األردف ،ط.6

 -6جرواف فتحي عبد الرحمف ( 6)6113تعميم التفكير ،مفاىيم و تطبيقات ،دار الفكر لمطباعة و النشر و
التوزيع ،عماف ،ط.3

 -7جودت أحمد سعادة ( 6)6112تدريس ميارات التفكير ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،فمسطيف ،ط .0
 -8خميؿ ميخائيؿ معوض ( 6)6114القدرات العقمية ،مركز االسكندرية لمكتاب ،ط.2
 -9رافدة الحريري ( 6)6101تربية اإلبداع ،دار الفكر ،عماف ،ط.0

 -10روشكا ألكسندر (  6) 0545اإلبداع العام و الخاص ،ترجمة 6غساف عبد الحي أبو فخر ،سمسمة عالـ
المعرفة ،الكويت.

 -11سعيد عبد العزيز ( 6)6112المدخل إلى اإلبداع ،دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،األردف ،ط.0

 -12سيد خير اهلل ( 6)0551بحوث نفسية و تربوية ،دار النيضة العربية لمطباعة و النشر ،بيروت.

 -13صبحي حمداني أبو جاللة ( 6)6113مناىج العموم و تنمية التفكير اإلبداعي ،دار الشروؽ لمنشر و
التوزيع ،عماف ،ط .0

 -14الطيطي محمد حمد ( 6)6113تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع ،عماف ،ط.3

 -15عبد اهلل طو الصافي ( 6)0553التفكير اإلبداعي بين النظرية و التطبيق ،مطابع دار البالد ،السعودية،
ط.0

 -16العتوـ عدناف يوسؼ ( 6)6113تنمية ميرات التفكير ،دار المسيرة ،عماف ،ط.0
 -17العزة سعيد حسيف ( 6)6116تربية الموىوبين و المتفوقين ،دار الثقافة ،عماف.
 -18فاخر عاقؿ ( 6)0543اإلبداع و تربيتو ،دار العمـ لممالييف ،بيروت ،ط.3
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 -19القذافي رمضاف محمد ( 6)6111رعاية الموىوبين و المبدعين ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية،
ط.0

 -20محمد السيد عبد الرزاؽ ( 6)0552تنمية اإلبداع لدى األبناء ،سمسمة تفسير التربوية ،القاىرة.
 -21نادية ىايؿ السرور ( 6)6116دار وائؿ لمنشر ،عماف ،ط .0

 -22نايفة قطامي ( 6)6114تنمية اإلبداع و التفكير اإلبداعي في المؤسسة التربوية ،الشركة العربية المتحدة
لمتسويؽ و التوريدات ،القاىرة.

ثانيا :المذكرات:

 -1طحاح زبيدة 6)6113( ،رسالة ماجستير ،فعالية برنامج تعميمي مقترح في تنمية التفكير اإلبداعي لدى
أطفال التعميم التحضيري ،جامعة الجزائر.
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مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من الطمبة المغتربين بجامعة المسيمة
د .بركات عبد الحق  -جامعة محمد بوضياف المسيمة -الجزائر

ممخص:
تعتبر ظاىرة االغتراب النفسي ظاىرة اجتماعية نفسية ومشكمة انسانية شائعة في كثير من المجتمعات .ويعبر
االغتراب عن حالة من االنعزال عن الشكل الطبيعي المألوف .فأي شيء يتعارض مع مدركاتنا الجارية وتعبيراتنا

عنيا يقال عنو اغتراب - .اتضح أن أفراد عينة الطمبة األجانب عمى اختالف جنسياتيم في جامعة المسيمة ال
يعانون من شعور باالغتراب النفسي مرتفعا وذلك حسبما كان متوقعا بل ينخفض لدييم ىذا الشعور - .توجد

فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب النفسي تعزى لمتغير الجنس لدى عينة الطمبة المغتربين؛ حيث كانت
قيمة (ت) تساوي  1..0-وىي قيمة دالة عند مستوى الداللة  ،1.10ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث.

Résumé:
Le phénomène psychologique de l'aliénation est considéré comme un phénomène
ychologique problème social humain et commun dans de nombreuses
copsmmunautés. Et exprimant l'aliénation de l'état d'isolement de la forme naturelle
de l'ordinaire. Tout contraire au courant Madrkatena Tobeiratna et il est dit à son sujet
l'aliénation. - Avéré être un échantillon d'étudiants membres étrangers de différentes
nationalités à l'Université de liquéfiés ne souffrent pas d'un sentiment d'aliénation et
psychologique élevée, et il était comme prévu, mais les baisses ont ce sentiment. - Il
existe des différences significatives dans l'aliénation psychologique en raison de la
variable sexe parmi un échantillon d'étudiants expatriés, où la valeur (v) égale à la
valeur de -3.51, une fonction au niveau de 0,01, et a été les différences en faveur des
femmes.
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 -1إشكالية الدراسة:
لقد اختمفت اآلراء حول تحديد مفيوم االغتراب من حيث كونو سمة دائمة أو حالة مؤقتة .إذ أن ىناك من

يرى أنو سمة مميزة لإلنسان منذ القدم وأن اغترابو يعني االنفصال عن وجوده اإلنساني ،وأنو يمضي في الحياة

بوصفو كائناً مغترباً وتزداد حدة الشعور باالغتراب لديو في حاالت الشعور باالنفصال عن الذات والمجتمع

والطبيعة .إن االغتراب ىو عبارة عن شعور يعتري الفرد من شأنو أن يجعمو يعايش حالة الشعور باالنفصال
السمبي عن ذات و أو عن مجتمعو أو كمييما ،بمعنى آخر شعور الفرد بأن ذاتو ليست واقعية أو تحويل طاقاتو
وشعو اًر بعيداً عن ذاتو الواقعية .إذ يصاحب ذلك حالة من الضعف الفكري العام .ويشير االغتراب من حيث ىو
ظاىرة نفسية إلى شعور الفرد بالعزلة والضياع والوحدة ،وعدم االنتماء ،وفقدان الثقة ،واإلحساس بالقمق والعدوان،

ورفض القيم والمعايير االجتماعية ،واالغتراب عن الحياة األسرية والمعاناة من الضغوط النفسية .ويعكس أيضا
شعور الفرد بانفصالو عن ذاتو ،وعن قيمو ومبادئو ومعتقداتو وأىدافو وطموحاتو .في حين يعتبر الشخص

المغترب شخص فقد اتصالو بنفسو و باآلخرين .إن اإلنسان المغترب  alienatedىو الذي ال يحس بفاعميتو وال
أىميتو وال وزنو في الحياة ،وانما يشعر بأن العالم (الطبيعة ،واآلخرين ،بل والذات) أضحت مفاىيم أو مكونات
غريبة ال تحمل معنى وفقدت ماىيتيا الحقيقة وجوىرىا ،فيو يعيش كشخص ىامشي منطوي يعتريو شعور شديد

بالوحدة ،وأحياناً يكون ناقماً رافضاً لمقيم ومتمرداً عن القوانين السائدة في المجتمع الذي يعيش فيو .من خالل ما
سبق يمكن تحديد إشكالية الدراسة الحالية في التساؤل التالي:

 -ما مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى عينة الطمبة المغتربين بجامعة المسيمة (الجزائر)؟

 .2فرضيات الدراسة :تتحدد فرضيات الد ارسة الحالية عمى النحو التالي:

 مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى أفراد عينة الطمبة المغتربين في الدراسة الحالية مرتفع. -يوجد اختالف بين درجات أفراد عينة الطمبة المغتربين في االغتراب النفسي تبعا لمتغير الجنس.

 -3مفاىيم الدراسة:

ب أَي
 -1-1-3مفيوم االغتراب النفسي في المغة :أشار ابن منظور أن التغريب ىو النفي عن البمدَ ،
وغ َر َ
النزوح عن الوطَن و ْ ِ
اب .أيضا
َب ُع َد؛ ويقالْ :
الغ ْربةُ و ُ
عد .و ُ
الب ُ
اغ ُر ْ
االغتر ُ
الغ ْرب بمعنى ُّ ُ
تباع ْد .والتَّ َغ ُّرب ُ
ب عني أَي َ
َ
ب بمعنى َّ
يب أي بعيد عن وطَنو والجمع ُغرباء واألُنثى َغريبة .كما يذكر أن
الغ ْربة و َ
َ
الب ْعد ،وغر ُ
الن َوى و ُ
الغ ْر ُ
االغتراب ىو افتعال الغربة (ابن منظور ،د-ت ،ص.)216.

وفي قاموس أكسفورد المغوي يعطي جذر المصطمح  ،Alienationوىو  ،Alienوفي مضمونو يحمل عدة

معاني الالمألوف ،الالصداقة ،العدائية ،و الالمقبول ومختمف ومعزول وأجنبي ،أي ليس من مواطني البمد الذي

يسكن فيو ،وأما الفعل  Alienteفيعطي عدة معاني في القاموس ذاتو ،منيا الحالة التي يصبح فييا الفرد غير

ودود وعدائي .أو ىي الحالة التي يشعر فييا اإلنسان بالعزلة والغربة عن أصدقائو و مجتمعو ( Swannell,

.)Julla, 1993,p. 30

 -2-1-3مفيوم االغتراب في عمم النفس:
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يرى عمماء النفس أن االغتراب ىو حالة معينة لعالقة اإلنسان بنفسو وبغيره من الناس .و أن اإلنسان

يشعر بالعزلة ألنو قد انفصل عن الطبيعة و عن بقية البشر ،بل و عن ذاتو ،تمك العزلة التي تعبر عن موقف

إنساني عام  ،فالطفل الذي ينفصل عن أمو أثناء التحاقو بالمدرسة يشعر بالعزلة وقمة الحيمة و ىذه ىي إحدى
بدايات االغتراب (عثمان ،6110 ،ص.)011.

يرى شتا ( )0691أن االغتراب كخاصية سيكولوجية لمفرد يتمثل في الشعور بفقدان السيطرة وعدم القدرة

عمى التأثير في الحوادث كما يتضمن أيضاً الشعور بعدم فيم الحوادث و المواقف التي يكزن الفرد مولجاً فييا.
فالتفاوت بين األىداف الفردية والمعايير المجارية ليذه األىداف يشير لمجانب الموضوعي لالغتراب من حيث أن

الجانب الذاتي يشير لشعور الفرد بتصدع اتصالو بالمجتمع (الشرقاوي ،6101،ص.)696.

تعرف ىورني  Horneyاالغتراب من خالل ما يعانيو الفرد من انفصال عن ذاتو ،حيث ينفصل الفرد عن

مشاعره الخاصة ورغباتو ومعتقداتو وطاقاتو ،وكذلك يفقد اإلحساس بالوجود الفعال ،وبقوة التصميم في حياتو
الخاصة ،ومن ثم يفقد اإلحساس بذاتو ،باعتباره كالً عضوياً ويصاحب ىذا الشعور باالنفصال عن الذات

مجموعة األعراض النفسية التي تتمثل في اإلحساس باختالل الشخصية والخزي و كراىية الذات واحتقارىا،

وتصبح عالقة الفرد بنفسو عالقة غير شخصية ،حيث يتحدث عن نفسو كما لو كانت موجوداً آخر منفصال

وغريبا عنو (عبد اهلل ،6111 ،ص.)11.

و بناء عمى ما سبق أيضاً يمكن القول بأن االغتراب من حيث ىو ظاىرة نفسية يشير إلى شعور الفرد

بالعزلة والضياع والوحدة ،وعدم االنتماء ،وفقدان الثقة ،واإلحساس بالقمق والعدوان ،ورفض القيم والمعايير

االجتماعية ،واالغتراب عن الحياة األسرية والمعاناة من الضغوط النفسية .ويعكس أيضا شعور الفرد بانفصالو
عن ذاتو ،وعن قيمو ومبادئو ومعتقداتو وأىدافو وطموحاتو .في حين يعتبر الشخص المغترب شخص فقد اتصالو

بنفسو و باآلخرين.

 -3-1-3مفيوم االغتراب في عمم االجتماع:
يرى شتا أن دوركايم  Durkheimتناول مفيوم االغتراب في سياق تحميمو لظاىرة األنومي  ،Anomieأو
الالمعيارية ،والتي تعني فقدان المعايير فيو يعتقد أن سعادة اإلنسان ال يمكن تحقيقيا بصورة مرضية مالم تكن

حاجتو متناسبة ،أو متوازية مع الوسائل التي يممكيا إلشباعيا؛ فإذا كانت الحالة تتطمب أكثر مما يستطيع أن

ينال أو أنيا تشبع بطريقة متناقضة بما يحقق قناعتو فإنو يحس بألم وخيبة واحباط وأشار إلى أن عزلة اإلنسان
وبعده عن التضامن االجتماعي ىي مصدر اغترابو عن المجتمع الحديث (الجبوري ،6101 ،ص.)0121.
عرف شتا ( ) 0691االغتراب بأنو عرض عام مركب من عدد من المواقف الموضوعية والذاتية ،و التي

تظير من أوضاع اجتماعية وفنية .يصاحبيا سمب معرفة الجماعة وحريتيا و كذا ىويتيا ،بالقدر الذي يفقد معو

القدرة عمى إنجاز األىداف ،والتنبؤ في صنع الق اررات ويجعل تكييف الشخصية ،أو الجماعة مغترباً (الشيخ،

 ،6110ص.)06..
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ينظر لالغتراب من وجية اجتماعية بأنو شعور الفرد باالنفصال عن جانب ،أو أكثر من جوانب المجتمع،

كالشعور باالنفصال عن اآلخرين ،أو الشعور بالتباعد ،أو عدم المشاركة في األىداف والتقاليد و األعراف

السائدة في مجتمع ،أو ثقافة ما ،إذ يتميز ىذا الشعور باالبتعاد عن الجماعة ،أو العصيان ،أو التمرد عمييا،
باإلضافة إلى تسوده مشاعر الرفض و النقمة وعدم المساىمة في نشاطيا .كما يصحب الشعور باالغتراب

إحساس باأللم والحسرة ،أو بالتشاؤم واليأس.

 -4-1-3التعريف اإلجرائي لالغتراب النفسي:
قيميا ،مما يسيم في عدم مقدرتو عمى
اعا ً
ىو إحساس الطالب وشعوره بتباعده عن ذاتو ،وأنو يعيش صر ً
اء كان اجتماعياً ،أو ثقافياً ،أو تنظيمياً .ىذا ويتحدد االغتراب النفسي
االندماج في الوسط الذي يعيش فيو .سو ً

في الدراسة الحالية إجرائياً أيضاً ،من خالل الدرجات التي يحصل عمييا أفراد عينة الدراسة األساسية عمى
مقياس االغتراب النفسي المصمم من قبل الباحث ،والمستخدم في الدراسة الحالية.

 -2-3الطمبة المغتربين:

يقصد بالطمبة المغتربين في الدراسة الحالية عينة من الطالب والطالبات المغتربين الذين يزاولون الدراسة

بجامعة المسيمة (الجزائر) باختالف نوع جنسيم ويزاولون الدراسة في مختمف التخصصات والمستويات الدراسية.

 -4الدراسات السابقة:

 -1-4دراسة المومني و طريبو ( )2112حممت عنوان االغتراب النفسي وأثره في مسؤولية التحصيل

األكاديمي لدى طمبة المرحمة الثانوية في الجميل األسفل .وبالتحديد ىدفت ىذه الد ارسة إلى اإلجابة عن األسئمة

اآلتية:

 ما مستوى االغتراب النفسي لدى طمبة المرحمة الثانوية في الجميل األسفل؟ -ما جية مسؤولية التحصيل األكاديمي لدى طمبة المرحمة الثانوية في الجميل األسفل؟

 -ىل يوجد أثر دال احصائياً عند مستوى الداللة  0.05لمستوى االغتراب في جية التحصيل األكاديمي

خارجي -داخمي لدى طمبة المرحمة الثانوية في الجميل األسفل؟

ىدفت ىذه الد ارسة إلى الكشف عن مستوى االغتراب النفسي و أثره في مسؤولية التحصيل األكاديمي لدى

عينة من طمبة المرحمة الثانوية في الجميل األسفل ،تكونت عينة الد ارسة من  191طالباً وطالبةً ،اختيرت

بالطريقة العشوائية البسيطة ،حيث اختيرت  9مدارس بطريقة عشوائية ،منيا  1مدارس لمذكور ،و  1مدارس

لإلناث .و اختيرت بعد ذلك ال ُشعب ،حيث كانت وحدة االختيار ىي ال ُشعبة ،حيث اختيرت شعبتان من كل

مدرسة بطريقة عشوائية .و قد توزعت العينة حسب الجنس إلى  616طالباً و  619طالبةً ،وحسب التخصص

إلى  6.6طالباً و طالبةً في الفرع العممي ،و  660طالباً وطالبةً في الفرع األدبي .استخدم في الدراسة مقياس
االغتراب النفسي لدى طمبة المدارس الثانوية ،والمعد من قبل منصور ( ،)6119وكذا مقياس مسؤولية التحصيل

األكاديمي حيث أُستخدم في ىذه الد ارسة مقياس مركز الضبط الذي ترجمو وقننو لمبيئة األردنية قطامي

( ،)069.بينت النتائج أن مستوى االغتراب النفسي المتوسط حصل عمى أعمى تكرار ،حيث بمغ  ،101وبنسبة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

22

العدد ( )10جوان 6102

د .عبد الحق بركات

مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من الطمبة المغتربين بجامعة المسيمة

مئوية بمغت  ،% 2..6و بمتوسط حسابي  ،6.62تاله المستوى المنخفض بتكرار بمغ  ،062وبنسبة مئوية

بمغت  ،% 62.1و بمتوسط حسابي  ،6.19وحصل المستوى المرتفع عمى أدنى تكرار بمغ  ،10وبنسبة مئوية

بمغت  ،% 9..و متوسط حسابي  ،1.69وىذا يشير إلى أن مستوى االغتراب النفسي العام لدى طمبة المرحمة
الثانوية في الجميل األسفل كان متوسطاً .في حين تبين أن أفراد عينة الد ارسة يميمون إلى جية الضبط الداخمي
حيث بمغ التكرار  101وبنسبة مئوية  ،% 22.1و متوسط حسابي  .0.21بينما بمغ تكرار األفراد الذين يميمون

إلى جية الضبط الخارجي  021وبنسبة مئوية  ،% 11.1و متوسط حسابي  .0.11وىذا يشير إلى أن أفراد

الد ارسة أكثر ميالً لجية مسؤولية التحصيل الداخمي .كشفت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة  0.05في جية مسؤولية التحصيل األكاديمي تعزى ألثر مستوى االغتراب ،وكانت الفروق

لصالح مستوى االغتراب المنخفض في جية مسؤولية التحصيل األكاديمي (المومني ،طريبو،6106 ،

ص.)606.

 -2-4دراسة نعيسة ( )2112حممت عنوان االغتراب النفسي وعالقتو باألمن النفسي "دراسة ميدانية عمى
عينة من طمبة جامعة دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية" .تحددت مشكمة البحث من خالل اإلجابة عمى

السؤال التالي:

 -ما العالقة بين االغتراب النفسي والشعور باألمن النفسي لدى عينة من طمبة جامعة دمشق القاطنين بالمدينة

الجامعية؟

في حين تحددت فرضيات الدراسة في ما يمي:

 ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات الطمبة عمى مقياس األمن النفسي ودرجاتيم عمىمقياس االغتراب النفسي لدى عينة البحث.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس األمن النفسي تعزى إلى متغير

المستوى التعميمي.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس األمن النفسي تعزى إلى متغير

الجنسية.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس االغتراب النفسي تعزى إلى

متغير المستوى التعميمي.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس االغتراب النفسي تعزى إلى

متغير الجنسية.

تيدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين الشعور باالغتراب النفسي واألمن النفسي ،وكذلك

الكشف عن الفروق بين متوسط درجات طمبة المرحمة الجامعية والدراسات العميا عمى مقياس األمن النفسي

ومقياس االغتراب النفسي تبعاً لممتغيرات التالية (الجنسية ،المستوى التعميمي) لدى طمبة جامعة دمشق القاطنين

بالمدينة الجامعية .اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،و تم سحب العينة بشكل عشوائي بسيط،
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وتتكون من  111طالباً وطالبة من طمبة مدينة السكن الجامعي ،استخدم مقياس االغتراب النفسي من إعداد
الباحثة يتألف من سبعة أبعاد ،باإلضافة لمقياس األمن النفسي من إعداد الباحث أيضاً .بينت النتائج وجود

اغتراب نفسي لدى طمبة الجامعة بدرجة متوسطة .كما أنو توجد عالقة ارتباطية عكسية سمبية ذات داللة
إحصائية بين درجات الطمبة عمى مقياس األمن النفسي ودرجاتيم عمى مقياس االغتراب النفسي .باإلضافة لذلك

وجود فروق بين متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس األمن النفسي تُعزى إلى متغير المستوى التعميمي لصالح
طمبة الدراسات العميا .في حين توجد فروق بين متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس األمن النفسي تُعزى إلى
متغير الجنسية لصالح السوريين .أيضاً توجد فروق بين متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس االغتراب النفسي

تُعزى إلى متغير المستوى لصالح طمبة المستوى التعميمي اإلجازة .كما توجد فروق بين متوسطات درجات الطمبة
عمى مقياس االغتراب النفسي تُعزى إلى متغير الجنسية لصالح الطمبة العرب (نعيسة ،6106 ،ص.)001.

-3-4دراسة يونسي ( )2112حممت عنوان االغتراب النفسي وعالقتو بالتكيف األكاديمي لدى طالب

الجامعة .تحددت مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

 ىل توجد عالقة بين االغتراب النفسي والتكيف األكاديمي لدى طالب جامعة مولود معمري (والية تيزي-وزو)؟

تم صياغة الفروض العامة التالية:

 ال توجد عالقة إرتباطية بين االغتراب النفسي والتكيف األكاديمي لدى طالب جامعة مولود معمري. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االغتراب النفسي لدى طالب جامعة مولود معمري تبعاًلمجنس ،ومكان اإلقامة والتخصص األكاديمي ونوع الكمية.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التكيف األكاديمي لدى طالب جامعة مولود معمري تبعاً

لمجنس ،ومكان اإلقامة والتخصص األكاديمي ونوع الكمية.

ىدف البحث إلى كشف العالقة القائمة بين االغتراب النفسي والتكيف األكاديمي لدى طالب الجامعة،

كما تسعى إلى كشف الفروق بين ظاىرة االغتراب النفسي ودرجة التكيف األكاديمي تبعا لمتغيرات الجنس ،مكان

اإلقامة ،نوع الكمية و التخصص .اعتمد في الدراسة عمى المنيج الوصفي ،وكذا المنيج المقارن .تكونت عينة

الدراسة من  661طالباً وطالبة ،بواقع  011ذكور و إناث  001و إقامة جامعية  011إقامة مع األىل .11
استخدم في الدراسة مقياس االغتراب النفسي من إعداد أبكر ( ،)0696واختبار ىنري بورو لمتكيف األكاديمي
الذي قننو لمبيئة العربية صابر ( ،)0616وبينت النتائج وجود ارتباط بين متغير االغتراب النفسي ومتغير

التكيف األكاديمي ،إذ يساوي  1.21-وىو دال عند مستوى الداللة  .1.10كما اتضح عمى أنو ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية فيما يخص االغتراب النفسي بين الجنسين .باإلضافة إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير
محل اإلقامة في االغتراب النفسي .في حين بين تحميل التباين لمتغير الكمية وجود فروق دالة (ف=  6.19عند

 )1.10في االغتراب لصالح طمبة كمية العموم االقتصادية و التسيير .أيضاً اتضح وجود فروق لمتغير

التخصص (ف=  6.11عند  )1.10في االغتراب وذلك لصالح طمبة تخصص المغة اإلنجميزية .في حين لم
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يتضح وجود فروق دالة في التكيف األكاديمي تبعاً لمتغير الجنس .وعدم وجود أيضاً فروق في التكيف تعزى
لمتغير محل اإلقامة ،كما كشفت نتائج تحميل التباين وجود فروق التكيف ترجع لمتغير الكمية (ف=  02.66عند

 )1.10وذلك لصالح طالب كمية الطب .باإلضافة لذلك اتضح وجود فروق في التكيف بحسب متغير
التخصص (ف=  00.02عند  )1.10لصالح طمبة الطب العام (يونسي ،6106 ،ص.)16.

 -4-4دراسة عدائكو ( ،)2111جاءت بعنوان الشعور باالغتراب وعالقتو بمدى التوافق النفسي لدى عينة
من الطمبة األجانب بالجزائر .انطمقت الدراسة من عدة تساؤالت ىي:

 -ىل ىناك عالقة ارتباطية بين درجة الشعور باالغتراب والتوافق النفسي لدى الطمبة األجانب الدارسين في

جامعات الجزائر؟

 -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور باالغتراب لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمجنس؟

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور باالغتراب لدى أفراد عينة الدراسة تعزى إلى سنواتاإلقامة في الميجر؟

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور باالغتراب لدى أفراد عينة الدراسة تعزى إلى العرق؟في حين صيغت فرضيات الدراسة عمى النحو اآلتي:

 -ىناك عالقة ارتباطية بين درجة الشعور باالغتراب والتوافق النفسي لدى الطمبة األجانب الدارسين في جامعات

الجزائر.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور باالغتراب لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمجنس.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور باالغتراب لدى أفراد عينة الدراسة تعزى إلى سنوات اإلقامة

في الميجر.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور باالغتراب لدى أفراد عينة الدراسة تعزى إلى العرق.

ولقد ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين االغتراب والتوافق النفسي لدى الطمبة األجانب بالجامعات

الجزائرية ،أيضاً ىدفت إلى معرفة الفروق بين درجة الشعور باالغتراب بحسب كل من متغير الجنس ،سنوات
اإلقامة ،استخدم في الدراسة المنيج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من  111طالباً وطالبة من مختمف
الجامعات والمراكز الجامعية بالجزائر ،حيث تم اختيارىا بطريقة مقصودة بواقع  09.ذكور و  00.إناث من

مجموع  091أفارقة و  061عرب .ولقد كيف في الدراسة مقياس لالغتراب النفسي الذي أعده في األصل بن

بناءا عمى
زاىي ( )6112لقياس االغتراب الوظيفي ،كما استخدم مقياس التوافق النفسي الذي أعده عطية ىنا ً
مقياس كاليفورنيا لمشخصية .كشفت النتائج وجود عالقة ارتباط سالبة ضعيفة بين الشعور باالغتراب والتوافق
النفسي إذ كان معامل االرتباط يساوي  1.61 -عند مستوى  .1.10كما أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً في

متوسط درجات الشعور باالغتراب بين الطمبة الذكور و اإلناث ،أيضاً خمصت النتائج إلى أنو ال توجد فروق في

الشعور باال غتراب بين الطمبة الذين تقل مدة إقامتيم عن أربعة سنوات والطمبة الذين تزيد مدة إقامتيم عن ذلك.
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تبين أيضا أنو ال توجد فروق دالة في متوسط الشعور باالغتراب بين الطمبة األفارقة والطمبة العرب (عدائكو،

 ،6100ص.)000.

 -5-4دراسة عمي ( )2118بعنوان مظاىر االغتراب لدى الطمبة السوريين في بعض الجامعات المصرية.
تحددت مشكمة البحث في:
 ىل يشعر الطمبة السوريون الذين يدرسون في جامعات مصر باالغتراب؟ وما نسبة وجوده؟وانطمقت الدراسة من الفرضيات التالية:

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمظاىر االغتراب لدى الطمبة السوريين الذين يدرسون في بعض

الجامعات المصرية.

 -ال توجد فروق ذات داللة إ حصائية بالنسبة لمظاىر االغتراب لدى الطمبة السوريين الذين يدرسون في بعض

الجامعات المصرية تعزى لمتغير الجنس.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمظاىر االغتراب لدى الطمبة السوريين الذين يدرسون في بعض

الجامعات المصرية تعزى الحمة العائمية.

 -ال توجد فروق ذات داللة إ حصائية بالنسبة لمظاىر االغتراب لدى الطمبة السوريين الذين يدرسون في بعض

الجامعات المصرية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى انتشار ظاىرة االغتراب لدى الطمبة السوريين في بعض الجامعات

المصرية ،وأثر كل من متغير الجنس والحالة العائمية والمستوى الدراسي (إجازة ،ماجستير ،دكتوراه) ،استخدم في
الدراسة مقياس لالغتراب من إعداد الباحثة ،إذ ضم المقياس أبعاد (الالمعيارية ،العزلة االجتماعية ،التمرد،

الالىدف ،التشيؤ ،العجز ،الالمعنى ،اغتراب الذات) ،استخدم في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث

تكونت عينة الدراسة من  11طالباً وطالبة من الطمبة السوريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية ،كشفت نتائج
الدراسة إلى أنو توجد فروق لمظاىر االغتراب لدى الطمبة (ف=  6..2.عند  ،)1.10و أحتمت الالمعيارية

المرتبة األولى منيا ،وال توجد فروق أيضاً بين اإلناث والذكور في االغتراب ،كما كانت الفروق ظاىرية وغير

دالة إحصائياً بين المتزوجين وغير المتزوجين في المقياس الكمي لالغتراب ،كما بينت النتائج عن وجود فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ف= 1.96عند  )1.1.في الشعور باالغتراب تعزى لمتغير المستوى

الدراسي كانت لصالح طمبة الدكتوراه األقل اغتراباً (عمي ،6119 ،ص.).01.

 -6-4دراسة قام المحمداوي ( )2117بدراسة تحت عنوان العالقة بين االغتراب والتوافق النفسي لمجالية

العراقية في السويد .استيدفت الدراسة الحالية فضالً عن بناء مقياس لالغتراب لمجالية العراقية في السويد،

اإلجابة عمى األسئمة األتية:

 -ىل ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االغتراب والتوافق النفسي بالنسبة لمجالية العراقية في السويد.

 ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب وفقاً لمتغيرات( :الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر الزمني،عدد سنوات الغربة ،مستوى التحصيل الدراسي).
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ىدفت الدراسة إلى بناء مقياس االغتراب لمجالية العراقية في السويد ،إذ تطمب بناء مقياس االغتراب

إتباع اإلجراءات المتعمقة ببناء المقاييس ،حيث جمعت الفقرات من مصادر متعددة و منيا العينة االستطالعية
والمقابمة و مراجعة الدراسات السابقة باإلضافة إلى ما كتب عن االغتراب بصورة عامة .أما بالنسبة لقياس

التوافق النفسي فقد اعتمد عمى مقياس الخامري .حيث أستخرج معامل الصدق لممقياسين و منيا الصدق
الظاىري و صدق البناء و صدق المحتوى ،أما معامل الثبات فقد أستخرج لممقياسين بطريقة إعادة االختبار،

وبمغ عمى التوالي  %99و  .%91تكونت عينة الدراسة  111فرداً من أفراد الجالية العراقية المقيمة في مممكة

السويد ،قام الباحث بتصميم المقياس لقياس االغت ارب لدى العراقيين في بمد الميجر ضمن متطمبات البحث ،إذ
احتوى ىذا المقياس عمى ستة أبعاد تمثمت في (العجز ،الالمعنى ،الالمعيارية ،العزلة ،التمرد ،التشيؤ) .كما
استخدم مقياس التوافق النفسي من إعداد الخامري ( .)0662وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ىناك عالقة

سالبة ذات داللة إحصائية بين االغتراب والتوافق النفسي تساوي  1.10-عند مستوى  ،1.10كما توصمت نتائج
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب حسب متغير الجنس وكانت الفروق لصالح الذكور

حيث كانت (ت) تساوي  9.12عند مستوى  ،1.10كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب وفقاً
لمتغير الحالة االجتماعية لصالح العازبين إذ كانت قيمة (ت) تساوي 1.10عند مستوى  ،1.10كما وجدت
فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب وفقا لمتغير العمر الزمني لصالح الفئة العمرية الصغيرة حيث قيمة

(ت= )..1.عند مستوى  .1.10ووجدت فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب عمى وفق متغير عدد سنوات
الغربة ولصالح الفترة الزمنية القصيرة إذ قيمة ت= 1.11عند مستوى  ،1.10كذلك خمصت النتائج إلى وجود

فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب تعزى لمتغير التحصيل الدراسي لصالح ذوي التحصيل الدراسي

المنخفض ،وكانت قيمة ت= ..16عند مستوى ( 1.10المحمداوي ،6111،ص.)1..

 -7-4دراسة كل من بن زاىي و الشايب ( )2116بدراسة بعنوان مظاىر االغتراب االجتماعي لدى طمبة

جامعة ورقمة .حيث أثارت الدراسة مجموعة التساؤالت التالية:
 -ما ىي درجة االغتراب لدى طمبة جامعة ورقمة ؟

 ما ىي درجات الطمبة في كل من مظير العجز و الالمعيارية والعزلة االجتماعية؟ -ىل ىناك فروق في درجة االغتراب بين طمبة جامعة ورقمة باختالف جنسيم؟

 ىل ىناك فروق بين الذكور واإلناث في مظاىر االغتراب المتمثمة في العجز و الالمعيارية والعزلةاالجتماعية؟

في حين جاءت فرضيات الدراسة ممثمة في اآلتي:

 نتوقع أن تكون درجة االغتراب لدى طمبة جامعة ورقمة مرتفعة. -نتوقع أن تكون درجة الطمبة في مظاىر االغتراب مرتفعة.

 ىناك فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب بين طمبة جامعة ورقمة باختالف جنسيم.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مظاىر االغتراب المتمثمة في العجز و الالمعياريةوالعزلة االجتماعية.

ىدفت الدراسة إلى تحديد حجم معاناة طمبة جامعة ورقمة من االغتراب االجتماعي .و كذا التعرف عمى

مظاىر االغتراب االجتماعي ومدى تباينيا .مع تحديد أثر الجنس في االغتراب و في مظاىره .أتبع في الدراسة

المنيج الوصفي .و تكونت عينة الدراسة من  105طالب من مختمف التخصصات الموجود بجامعة ورقمة بواقع
 99طالبة و  01طالباً ،استخدم مقياس االغتراب من إعداد الكندري ( ،)0699وقد كشفت نتائج الدراسة أن

نسبيا حيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجات
طمبة جامعة ورقمة يعانون من الشعور باالغتراب بدرجة مرتفعة ً
الطمبة عمى مقياس االغتراب  ،3.85كما كانت درجات طمبة جامعة ورقمة في مظاىر الشعور باالغتراب

متباينة ،حيث كانت مرتفعة في مظير الشعور بالعجز  ،4.15ومتوسطة في مظير الالمعيارية  ،2.73في

حين كانت درجاتيم منخفضة في مظير العزلة االجتماعية  .1.83كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة
شعور
ًا
إحصائية في الشعور باالغتراب لدى طمبة جامعة ورقمة باختالف الجنس ،حيث تبين أن اإلناث أكثر
إحصائيا بين الطمبة الذكور واإلناث في مظير الالمعيارية،
باالغتراب من الذكور .كما بينت وجود فروق دالة
ً

إحصائيا في مظير العجز والعزلة االجتماعية (بن زاىي ،الشايب،6112 ،
في حين لم تكن الفروق دالة
ً
ص.).1.
 -8-4دراسة كل من مخموف و بنات ( )2115حممت عنوان ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعة القدس
المفتوحة وعالقتيا ببعض المتغيرات .إذ حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ما مدى شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة؟ -ما أىم مظاىر االغتراب لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة؟

 ىل ىناك فروق في درجة شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة وفقا لمتغيرات :الجنس،الحالة االجتماعية ،المستوى الدراسي ،والبرنامج األكاديمي ،والقة بقوة العمل والعمر ،ودرجة التدين ،والمعدل

التراكمي في الجامعة؟

في حين سعت الدراسة إلى التحقق من صحة الفرضيات التالية:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.1.في درجة شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعةالقدس المفتوحة تعزى لمتغير الجنس.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.1.في درجة شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعة

القدس المفتوحة تعزى لمتغير الحمة االجتماعية.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.1.في درجة شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعة

القدس المفتوحة تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.1.في درجة شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعة

القدس المفتوحة تعزى لمتغير البرنامج األكاديمي.
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 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.1.في درجة شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعة

القدس المفتوحة تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل.

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.1.بين متغير العمر و درجة شيوع ظاىرة االغترابلدى طمبة جامعة القدس المفتوحة.

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.1.بين متغير درجة التدين و درجة شيوع ظاىرةاالغتراب لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة.

 -ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.1.بين متغير المعدل التراكمي و درجة شيوع ظاىرة

االغتراب لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة.

ىدفت إلى التعرف عمى درجة شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة وعالقتيا ببعض

المتغيرات .وعالجت ظاىرة االغتراب باعتبارىا ظاىرة متعددة األبعاد ،حيث وعرف االغتراب إجرائياً في ىذه
الدراسة في إطار ثالث أبعاد ىي (الشعور بالالمعيارية ،الشعور بالعزلة االجتماعية ،الشعور بالعجز) ،ولقد

طور استبيان لقياس درجة شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة الجامعة ،و استخدم في الدراسة المنيج الوصفي.

تكونت عينة الدراسة من  0116طالباً وطالبة .استخدم استبيان مقسم إلى قسمين اشتمل القسم األول عمى

معمومات عن الطمبة ضمت متغيرات الدراسة المستقمة ،مقابل ذلك ضم القسم الثاني مقياس االغتراب .توصمت

نتائج الدراسة إلى شيوع ظاىرة االغتراب بدرجة متوسطة لدى طمبة الجامعة ،كما بينت النتائج أن ىناك تبايناً في

درجة الشعور باالغتراب بأبعاده المختمفة ،كما خمصت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

درجة شيوع ظاىرة االغتراب لدى طمبة الجامعة تبعاً لمتغير الجنس ،بالمقابل بينت النتائج وجود فروق تبعاً
لمتغيرات الدراسة المستقمة وىي( :الحالة االجتماعية ت=  )6.06لصالح العزاب ،المستوى الدراسي (ف=)6.90
لصالح طمبة السنة الثانية ،البرنامج األكاديمي (ف= )6.12لصالح طمبة برنامج اإلدارة ،العالقة بقوة العمل

(ت= )6.01-لصالح غير العاممين .في حين ال توجد عالقة بين كل من العمر ودرجة التدجين في شيوع
االغتراب .في حين اتضح وجود عالقة عكسية بين العمر والمعدل التراكمي في شيوع االغتراب (مخموف ،بنات،
 ،611.ص.)11.

 -9-4دراسة خميفة ( )2113بعنوان عالقة االغتراب بكل من التوافق وتوكيد الذات ومركز التحكم والقمق
واالكتئاب لدى طالب الجامعة .ولقد تم وضع الفروض التالية:

 توجد عالقة إيجابية بين االغتراب وكل من مركز التحكم الخارجي وحالة القمق واالكتئاب. -توجد عالقة سمبية بين االغتراب وكل من التوافق وتوكيد الذات.

 يعتبر االغتراب متغي اًر منبئاً بكل من التوافق وتوكيد الذات ومركز التحكم الخارجي وحالة القمق واالكتئاب. -تتأثر متغيرات الدراسة بكل من جنس المفحوص ومستوى تعميم األب.

تمثمت أىداف الدراسة في الوقوف عمى عالقة االغتراب بكل من :التوافق ،و توكيد الذات ،و مركز

التحكم ،وحالة القمق ،واالكتئاب ،و كذلك معرفة تأثير كل من جنس المبحوث ومستوى تعميم األب عمى كل
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متغير من المتغيرات المستقمة .تكونت عينة الدراسة من  111طالب بجامعة الكويت ،متوسط أعمارىم 60.0

سنة .وذلك بمعدل  611طالباً ذك اًر و  611طالبة أنثى .استخدم في الدراسة مقياس االغتراب من إعداد

الباحث ،و مقياس التوافق االجتماعي من إعداد ىيو الذي عربو نجاتي (د-ت) ،وكذا مقياس توكيد الذات الذي

وضعو وولب و الزاروس في الستينيات .كذلك مقياس مركز التحكم الذي أعده روتر و ترجمو بدر(،)0699

أيضاً مقياس القمق كحالة الذي وضعو سبيمبيرجر وزمالؤه .باإلضافة إلى قائمة بيك لالكتئاب التي قام بتعريبيا
عبد الخالق ( .)0662وقد أظيرت النتائج أن ىناك عالقة إيجابية بين االغتراب وكل من مركز التحكم

الخارجي ،والقمق ،واالكتئاب .باإلضافة إلى وجود عالقة سمبية دالة بين االغتراب وكل من التوافق ،وتوكيد

الذات .كما أوضحت نتائج تحميل االنحدار أن االغتراب يعد متغي اًر منبئاً بكل من التوافق ،وتوكيد الذات ،ومركز

التحكم الخارجي ،وحالة القمق ،واالكتئاب .في حين ظير أن لمجنس تأثي اًر جوىرياً عمى جميع متغيرات الدراسة
باستثناء االغتراب ،حيث تزايد كل من التوافق ،وتوكيد الذات لدى الذكور ،بينما تزايدت درجات اإلناث عمى كل

من مركز التحكم الخارجي والقمق واالكتئاب .تبين أيضاً أن مستوى تعميم األب ،والتفاعل بين الجنس وىذا

المستوى ،ليس ليما تأثير جوىري عمى أي من متغيرات الدراسة .باإلضافة إلى ىذا تبين من نتائج التحميل
العاممي أن جميع متغيرات الدراسة تنظميا ثالثة عوامل ىي :التوافق وتوكيد الذات -في مقابل -االغتراب،

والقمق المصحوب باالكتئاب وبعض مظاىر االغتراب والتمرد المصحوب بالالمعيارية (خميفة،6111 ،

ص.)011.

 -11-4دراسة خميل ( ،)2113بعنوان العالقة بين درجة االغتراب ودرجة الصحة النفسية .حيث ىدفت

الدراسة إلى معرفة الفروق في االغتراب والصحة النفسية بالنسبة (الجنس ،التخصص ،اإلقامة ،نوع التعميم،

مستوى التعميم ،االنتماء السياسي) ،وقد تكونت عينة الدراسة من  211طالباً وطالبة ،منيم  621طالباً ،و 111
طالبة ،وقد تم أخذىا بطريقة عشوائية من مدارس وجامعات محافظة غزة ،وقد استخدم في الدراسة مقياس
االغتراب من إعداد أحمد أبو طواحينو ،ومقياس الصحة النفسية من إعداد فضل أبو ىين ،وقد أسفرت النتائج

عمى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في (الالمعنى ،العجز ،االغتراب عن الذات) لصالح الذكور وفي
(العزلة االجتماعية ،التمرد) لصالح طمبة الجامعة ،وفي (الالمعنى ،العجز ،العزلة االجتماعية ،االغتراب عن

الذات ،االغتراب الحضاري ،التمرد) لصالح طمبة الكميات المختمطة ،كما توجد فروق في(الالمعنى ،العجز،
العزلة االجتماعية ،االغتراب عن الذات ،االغتراب الحضاري ،التمرد) لصالح طمبة األحزاب الوطنية ،كما توجد
فروق في (الوسواس القيري ،الحساسية التفاعمية ،االكتئاب ،القمق ،قمق الخواف ،البر انويا التخيمية ،الذىانية)

لصالح اإلناث ،كما توجد فروق بين سكان الوسط والشمال لصالح سكان الوسط في (الحساسية التفاعمية ،القمق،
قمق الخواف ،البرانويا التخيمية ،الذىانية) وتوجد فروق في (القمق-قمق الخواف) لصالح سكان الجنوب ،كما توجد

فروق في (العداوة ،الذىانية) لصالح الكميات النظرية ،كما توجد فروق في (العداوة ،البرانويا التخيمية) لصالح
طمبة الكميات المختمطة ،كما توجد فروق في (الحساسية التفاعمية ،قمق الخواف ،الذىانية) لصالح طمبة األحزاب
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الوطنية ،كما توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين درجة االغتراب والدرجة الكمية لمصحة النفسية،
وأيضا توجد عالقة بين درجة االغتراب ودرجة كل بعد من أبعاد الصحة النفسية.

 -11-4دراسة الصنيع ( )2111تحت عنوان االغتراب لدى طالب الجامعة ،دراسة مقارنة بين الطالب

السعوديين والعمانيين .تتضح مشكمة الدراسة من حالة االغتراب التي يعيشيا الطالب في المجتمع الخميجي ،إذ
طرحت مشكمة الدراسة في صيغة السؤال التالي:
 ىل يعاني طالب الجامعة السعوديين والعمانيين من االغتراب؟ وما مظاىره؟لقد تم طرح الفروض التالية:

 يوجد االغتراب (كمقياس كمي وبأبعاده الخمسة) بدرجة أعمى من المتوسط لدى عينة الدراسة. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالب السعوديين ومجموعة الطالبالعمانيين عمى مقياس االغتراب.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مجموعة طالب تخصصات الدراسات اإلسالميةومتوسط درجات مجموعة طالب التخصصات األخرى عمى مقياس الدراسة.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالب المتزوجين ومتوسط درجات الطالبالعزاب عمى مقياس الدراسة لصالح المجموعة الثانية.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب األكبر سناً ( 60سنة فأكثر) ،ومتوسط

درجات الطالب األصغر سناً ( 60سنة فأقل) عمى مقياس الدراسة.

ىدفت الدراسة إلى إعداد مقياس لالغتراب يكون مناسباً لمبيئة العربية اإلسالمية ،وكذلك التعرف عمى

مدى وجود االغتراب لدى مجموعتين من طالب الجامعة الخميجيين (سعوديين وعمانيين) والفرق بيتيم ،وعالقتو
ببعض متغيرات الشخصية لدييم ،وقد تكونت عينة الدراسة من  610من الطالب متوسط أعمارىم  66.1سنة

منيم  066طالباً سعودياً من جامعة األمام محمد بن سعود ،و  16طالباً عمانياً من جامعة السمطان قابوس.
وتم إعداد مقياس لالغتراب يأخذ بأكثر األبعاد استخداماً في الدراسات و ىي األبعاد األربعة التالية :عدم االلتزام

بالمعايير االجتماعية ،الشعور بالعجز ،العزلة االجتماعية ،فقدان المعنى .ومن ثم أضيف ليا بعد خامس ىو

ضعف التدين ،وخرجت نتائج الدراسة بأن متوسط درجات عينة الدراسة بمجموعتييا عمى مقياس االغتراب لم
تصل إلى المتوسط المعياري ماعدا بعد الشعور بالعجز حيث زاد بقدر ضئيل عن المتوسط ،في حين لم تكن
ىناك فروق دالة بين متوسطات درجات مجموعة الطالب السعوديين و العمانيين في االغتراب .كما أنو لم تكن
ىناك فروق دالة بين متوسطات مجموعة طالب الدراسات اإلسالمية و متوسط درجات التخصصات األخرى في

االغتراب .في حين اتضح أن ىناك فروق دالة بين درجات متوسطات مجموعة الطالب المتزوجين والعزاب

لصالح الفئة الثانية حيث كانت قيمة (ت) تساوي  6.01عند مستوى  .1.1.وكشفت النتائج أيضاً عدم وجود

فروق بين متوسط درجات مجموعة الطالب األكثر واألصغر سناً عمى مقياس االغتراب (الصنيع،6110 ،

ص.)01.

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

55

العدد ( )10جوان 6102

د .عبد الحق بركات

مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من الطمبة المغتربين بجامعة المسيمة

 -12-4دراسة القريطي و الشخص ( )1991بعنوان دراسة ظاىرة االغتراب لدى عينة من طالب الجامعة

السعوديين وعالقتيا ببعض المتغيرات األخرى .إذ قدمت الدراسة الفروض التالية لدراستيا:
 -ينتشر االغتراب بنسبة كبيرة بين أفراد عينة الدراسة.

 -توجد عالقة سالبة بين االغتراب والعمر الزمني ألفراد عينة الدراسة.

 توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مجموعة الطالب في المستويين الدراسيين األول والثانيومتوسطات درجات مجموعة أقرانيم في المستويين الدراسيين الثالث والرابع من حيث أبعاد االغتراب ودرجتو

الكمية لصالح أفراد المجموعة األولى.

 توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مجموعة الطالب ذوي مستوى االغتراب المرتفع ومتوسطاتدرجات مجموعة الطالب ذوي مستوى االغتراب المنخفض من حيث التحصيل الدراسي لصالح المجموعة

الثانية.

 -توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الطالب ذوي التخصصات األدبية ومتوسطات درجات

الطالب ذوي التخصصات العممية من حيث االغتراب لصالح المجموعة األولى.

ىدفت الدراسة إلى تحديد نسبة االغتراب بين عينة من الشباب الجامعي السعودي ،وعالقتو بكل من

العمر الزمني والتخصص األكاديمي والمستوى الدراسي والتحصيل الدراسي ألفراد العينة ،وتم اختيار عينة قواميا

 196طالباً  060أدبي 060 ،عممي بجامعة الممك سعود تراوحت أعمارىم الزمنية بين  61 – 01سنة،

بمتوسط قدره  61.16سنة ،وقد أخذت العينة عشوائياً من كميات التربية (عممي و أدبي) واآلداب والعموم
اإلدارية ،والعموم والزراعة والطب واليندسة ،ثم طبق عمييم مقياس اغتراب شباب الجامعة عادل األشول وآخرون

( .)069.بعد التحقق من صدقو وثباتو عمى عينة من الطالب السعوديين ،كما تم إعداد استمارة خاصة لجميع
البيانات الالزمة عن أفراد العينة ،وتتعمق بمتغيرات الدراسة ،وقد أوضحت نتائج الدراسة انتشار االغتراب بين

أفراد العينة بنسبة  % 6..16بيد أنو لم توجد عالقة بين االغتراب والعمر الزمني ألفراد العينة ،كذلك أظيرت
النتائج أن ىناك فروق بين المستويين األول والثاني ومتوسط درجات المستويين الثالث والرابع من حيث جميع

أبعاد االغتراب .في حين كانت ىناك فروق بين أفراد المجموعتين (المستوى المرتفع ،والمنخفض) ،في االغتراب
لصالح المجموعة ذات الدرجات المرتفعة؛ حيث كانت قيمة (ت) تساوي  19.12عند  .1.10كذلك دلت النتائج

عمى أنو ال توجد فروق دالة بين متوسطات المجموعتين (األدبي ،العممي) في االغتراب (القريطي،0660 ،

ص.).1.

 -13-4دراسة العيسى ( )1988بدراسة بعنوان االغتراب بين الطمبة الجامعيين القطريين و البحرينيين
واليمنيين ،دراسة استطالعية مقارنة .تحددت فروض الدراسة عمى النحو التالي:

 -إذا كان الطالب مغترباً عمى مستوى عالقاتو مع األخرين فإنو يكون مغترباً عن مؤسسة الدولة.

 الطمبة العرب (البحرين واليمن) كغيرىم من طمبة العالم (اليابان ،فرنسا ،الواليات المتحدة) مغتربين عمىالمستوى الشخصي ومغتربين سياسياً.
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 قد ال يكون الطالب القطري مغترباً سياسياً ،إذ أن النظام السياسي في قطر قد نجح في عممية التنشئةالسياسية عمى أساس أن الطالب القطري يعتمد عمى النظام السياسي اعتماداً كبي اًر.

ىدفت إلى التعرف عمى دور الفرد في المجتمع ومدى انتمائو لو ومساىمتو فيو .و من ثم بحثت في

ظاىرة االغتراب بوصفيا نقيضاً لالنتماء من خالل ربطيا بعاممي الجنسية والجنس .اختير المنيج المقارن

إلجراء الدراسة .و ذلك عمى عينة قواميا  611طالباً وطالبة بجامعة قطر ،منيم  .1طالباً قطرياً و  6.طالباً
بحرينياً و 6.طالباً يمنياً و .1طالبة قطرية و .1طالبة بحرينية من كميات العموم االجتماعية ،التربية ،العموم.
استخدم في الدراسة مقياس االغتراب من إعداد ميدلتون ( )0626ضم أبعاد (الالحول ،الالمعنى ،الالمعيارية،

العزلة ،الغربة الذاتية) ،وقد بينت النتائج أن اإلناث أكثر اغتراباً من الذكور ( %16ذكور %.2 -إناث) ،في

حين بين النتائج أيضاً أن الذكور يشعرون أكثر بالالحول بنسبة  ،% .1و بالالمعيارية ثانيا بنسبة  .%.2أما
اإلناث فيشعرن بالعزلة الذاتية بالدرجة األولى بنسبة  %90كما يشعرن بالالحول بنسبة  %11في المرتبة

الثانية .وفيما يخص الذكور واإلناث حسب الجنسية كانت الطالبة القطرية أكثر اغتراباً من الطالب القطري،
والطالبة البحرينية أكثر اغتراباً من الطالب البحريني ،كما بينت الدراسة أن الطالبة القطرية تشعر بالالحول أكثر

من الطالبة البحرينية ،وكذلك بالالمعيارية أي أنيا أكثر شعو اًر باألنومي من الطالبة البحرينية ،والطالبة القطرية
تشعر بالعزلة الذاتية أكثر من الطالبة البحرينية ،لكن الطالبة القطرية ال تشعر بالعزلة الثقافية .و عند المقارنة

بين الذكور بالنسبة لمعينة كاممة تبين أن الطالب اليمني أكثر اغتراباً من الطالب القطري أو البحريني ،أما عينة

اإلناث فكان ىناك تشابو بين الطالبة القطرية والطالبة البحرينية (العيسى ،0699 ،ص.)11.

 -5المنيج المستخدم في الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى عينة من الطمبة المغتربين

بجامعة المسيمة ،وذلك وفقًا لمتغير الجنس ،و نوع التخصص الدراسي .و في ضوء ىذا اليدف فقد اعتمد في
الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،والذي ييدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن الظاىرة ومحاولة تفسيرىا
تفسي اًر.

 -5عينة الدراسة:

لقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة األصمي (جزائريين ،أجانب) ،وذلك بيدف تطبيق أداة

الدراسة قصد التأكد من مدى صالحيتيا ومالءمتيا لمبحث الحالي وكذا التعرف عمى مدى صدق وثبات ىذه

األداة ،حيث تكونت عينة الدراسة االستطالعية المكونة من  22طالباً وطالبة جامعياً ،في حين تكونت عينة

الدراسة األساسية الممثمة في الطمبة المغتربين من  16طالباً وطالبة من مختمف الجنسيات الموجودة بالجامعة.

 -6أدوات الدراسة :مقياس االغتراب النفسي :Aliénation Scale

لقد لجأ الباحث إلى تصميم مقياس االغتراب النفسي في الدراسة الحالية ،وذلك بيدف قياس مدى شعور

األفراد في الدراسة الحالية باالغتراب ،ولتحقيق ىذا الغرض قام الباحث بإتباع جممة من الخطوات لتحديد وانتقاء
عبارات المقياس بكل دقة ،وذلك من خالل مراجعة الدراسات السابقة التي أجريت قصد تصميم مقياس لالغتراب
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النفسي في البيئة العربية مثل :مقياس االغتراب لمحمد إبراىيم عيد ( )0691الذي أطمق عميو (ش-ع)

لالغتراب أي مقياس جامعة عين شمس لالغتراب ،و مقياس االغتراب عبد المطيف محمد خميفة ( )6111و ىو

من  61بنداً موزعة بالتساوي عمى ستة أبعاد ىي (العجز ،الالىدف ،الالمعنى ،الالمعيارية ،التمرد ،العزلة

االجتماعية) ،كما تم االطالع عمى جممة من الدراسات السابقة األخرى السيما تمك التي ُعنيت بتصميم مقياس
لالغتراب وتحددت بترجمة بعض من عبارات مقياس سيمان ( )06.6الذي أعده لقياس االغتراب ،وبعض
الصور المعدلة ليذا المقياس نتيجة لدراسات كل من ديان ( ،)0620ميدلتون ( ،)0621نيل وسيمان (،)0621

ىنسمي ومونرو( ،)061.أحمد خيري ( ،)0691عبد السميع سيد أحمد ( ،)0690عادل األشول (،)069.

ومقياس محمد إبراىيم عيد ( .)6111وقد وجد أن تمك الدراسات قد ركزت في تناوليا لالغتراب النفسي عمى أنو

ظاىرة متعددة األبعاد وكان أكثر األبعاد استخداماً الخمسة التي وردت في تحميل ميمفن سيمان ()06.6

 Seamanلالغتراب وىي :العجز ،الالمعنى ،الالمعيارية ،العزلة االجتماعية ،الغربة عن الذات.

تكون المقياس في صورتو األولية من  16عبارة وببدائل إجابة ثالثية (دائماً ،أحياناً ،ناد اًر) ،و لقد روعي

في ذلك أن يشمل ويغطي المقياس عديد من األبعاد الرئيسة ىي :العجز ،الالمعنى ،الالمعيارية ،العزلة (بصفة
عامة) .ولقد أقر غالبية المحكمين مجموعة من المالحظات تكاد تتفق فيما بينيا عمى بعض العبارات من حيث

أنيا ال تتقيس اليدف المراد منيا؛ فتم حذفيا .ثم بعد ذلك تم مراجعة عبارات المقياس من ناحية البناء المغوي
والتركيب لكي تتفق الصياغة مع المعنى المراد منيا وتتجنب األخطاء فال تثير استجابات غامضة في ذىن

المستجيب.

يتكون المقياس في صورتو النيائية من  11عبارة ،أمام كل عبارة ثالث استجابات تقدير ىي :دائماً،

أحياناً ،ناد اًر .وتتراوح الدرجات التي يتحصل عمييا الفرد عمى المقياس  11درجة كحد أدنى إلى  66درجة كحد

أقصى .وقد استخدم الباحث صيغة اإليجاب في صياغة العبارات ،أي أنيا تحمل المعنى وتعكس حالة من
الشعور باالغتراب النفسي مريرة .وقد بينت نتائج التحميل العاممي لبنود المقياس أن الشعور باالغتراب النفسي

الذي يعيشو الفرد يندرج تحتو أربعة أبعاد أساسية ىي :الشعور بالعجز ،الشعور بالالمعنى ،الشعور بالالمعيارية،

الشعور بالعزلة ،حيث جاء المقياس المطبق في الدراسة الحالية يحتوي عمى ىذه األبعاد األربعة.
 -1-6ثبات المقياس :Reliability

تم تقدير ثبات المقياس الحالي من خالل إجرائو عمى عينة مكونة من  22طالباً وطالبة ،من أصل 91

طالباً وطالبة .كان قد تم توزيع استمارات المقياس عمييم ولكن بعد أن تم استرجاعيا واالطالع عمييا ،وجد
بعضيا تحوي عمى إجابة ناقصة وأخرى غير مكتممة االجابة ،فتم أخذ  22استمارة لتكافئ عينة اإلجراء مع
عينة اإلجراء والتطبيق في المقياس األول المطبق الدراسة .وقد اختيرت العينة بطريقة عشوائية من مجتمع

الدراسة ،حيث استخدم الباحث لحساب معامل الثبات لممقياس طريقتين ىما:

أ -طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
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تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،لممقارنة بين العبارات ذات األرقام الفردية والعبارات

ذات األرقام الزوجية ،ولقد تم حذف العبارة رقم  01لكي يتساوى عدد العبارات الفردية والزوجية؛ حيث كانت

نتائج معامل االرتباط بيرسون Pearson’s Correlation Coefficientلنصف ثبات المقياس كالتالي:
جدول ( )11يمثل نتائج تحميل معامل االرتباط بيرسون لمقياس االغتراب النفسي.
المتوسط

االنحراف

معامل

النتائج

العينة

الحسابي

المعياري

االرتباط

القيم الفردية

66

29.77

5.47

1.9.

القيم الزوجية

66

28.21

6.13

مستوى الداللة
1.10

من خالل الجدول يتضح أن ىناك ارتباط موجب ومرتفع نوعاً ما ،حيث كان معامل االرتباط يساوي

 1.9.وىو دال عند مستوى الداللة  ،1.10وىي قيمة ثبات نصف المقياس .وبعد تصحيحو بمعادلة سبيرمان و

براون  ،Spearman-Brown Coefficientإذ أصبح معامل الثبات يساوي  1.60وىو دال عند مستوى
الداللة  ،1.10مما يعني أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات عال ،وعمى ىذا األساس يمكن الحكم بمدى صالحيتو

لمتطبيق في الدراسة الحالية.

ب -ألفا كرونباخ :Cornbrash's Alpha Coefficient
تم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ فوجد أنو يساوي  1.61وىذا يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة
ثبات عالية ،مما يطمئن إلى استخدامو في الدراسة الحالية.

 -2-6صدق المقياس :Validity

قصد حساب معامالت الصدق لمقياس االغتراب النفسي المطبق في الدراسة الحالية تم استخدام طرق

حساب الصدق التالية:

أ -صدق االتساق الداخمي :Coefficient Internal Validity
لقد تم حساب صدق االتساق الداخمي عن طريق حساب عالقة كل بند أو عبارة بالدرجة الكمية لممقياس

وذلمك عن طريق إيجاد معامل االرتباط ،والجدول التالي يمثل النتائج:

جدول ( )12يمثل قيم معامالت االرتباط بيرسون بين درجات العبارات والدرجة الكمية لمقياس االغتراب
النفسي (ن= .)66

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

0

**1.201

16

**1.116

61

**1.1.0

6

**1.112

01

**1.1.1

61

**1.1.9

1

**1.161

14

**1..06

6.

**1..02

1

**1..12

0.

**1.110

62

**1.21.
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.

**1.191

02

**1.266

61

**1.161

2

**1.1..

01

**1.112

69

**1.111

1

*1.6.1

09

**1.269

66

**1...1

9

**1.211

06

**1.161

11

**1.296

6

**1..12

61

*1.611

10

**1.210

10

**1..91

60

**1.166

16

**1..16

00

**1.111

66

**1.101

11

**1.161

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط ،بين العبارات و الدرجة الكمية لممقياس دالة
عند مستوى الداللة  )**( 1.10باستثناء العبارتين رقم  11و 61؛ فيما دالتين عند مستوى الداللة ،)*( 1.1.

وىذا يعطي ثقة في قدرة المقياس عمى تحديد الشعور باالغتراب النفسي.

ب -صدق المحتوى أو المضمون :Content Validity

يذكر ايبل ( Ebel )0616أن الوسيمة المفضمة لمتأكد من الصدق الظاىري أو المحتوى لممقياس ىي أن

يقدر عدد من الخبراء والمختصين صالحية الفقرات لقياس الصفة التي وضعت من أجميا إذ أن التحقق من

ارتباط الفقرات باليدف المراد قياسو إجراء ضروري في ىذا النوع من البحوث.

لقد تم استخدام طريقة صدق المحتوى عن طريق استطالع أراء مجموعة من المحكمين من مدرسين

وخبراء المنيج من أقسا م عمم النفس ،حيث تم اتفاقيم جميم عمى أن العبارات التي يشمميا المقياس تقيس ما
وضعت ألجمو و ىي مالئمة لمبيئة الجزائرية ،كونيا تحمل معاني تتوافق والواقع المعاش لمفرد المستجيب والبيئة

المحيطة لو ،كما تم االتفاق عمى أن تعميمات اإلجابة تعكس أن الفئة المستيدفة ىي طمبة الجامعة ،وىي مالئمة

لكال الجنسين ويعد ىذا اإلجراء مؤش اًر لصدق المحتوى لممقيس الحالي .وقد تراوحت معامالت االتفاق بين أراء

المحكمين بين  % 011 -6.عن عبارات المقياس وبأنيا تقيس فعال ما وضعت ألجمو.

ج -صدق التميز بطريقة المقارنة الطرفية :Discriminate validity

وذلك من خالل إيجاد داللة الفروق بين متوسطي درجات اإلرباعي األعمى و اإلرباعي األدنى إلجابات

األفراد في مقياس االغتراب النفسي و الجدول التالي يوضح النتائج.

جدول ( )13يمثل نتائج صدق التميز لدرجات مقياس االغتراب النفسي بطريقة المقارنة الطرفية.
العينة المتوسط

االنحراف

درجة

النتائج

الحسابي

المعياري

الحرية

اإلرباعي األعمى

09

11.99

1.10

11

اإلرباعي األدنى

09

12.16

1.06
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يتضح من خالل الجدول السابق أن قيمة (ت) لمفروق بين متوسطي درجات المجموعتين كانت تساوي

اضحا بين مرتفعي ومنخفضي
 ،01..9وىي قيمة دالة عند  ،1.10مما يدل ىذا عمى أن المقياس يميز ًا
تميز و ً
الدرجة عمى المقياس ،وىذا يوضح أنو يتصف بالكفاية في التمييز بين مستويات االغتراب النفسي لدى
المستجيبين ،عمى ىذا األساس تتبدى لمباحث مدى مالئمتو لمتطبيق في الدراسة الحالية.

 -3-6تصحيح المقياس:

يطمب من المستجيب إبداء الرأي بالنسبة لكل عبارات المقياس ،وذلك باختيار إجابة واحدة عمى مقياس
متدرج من ثالث استجابات ىي :أشعر بأن العبارة تنطبق عمي دائماً ،أشعر بأن العبارة تنطبق عمي أحياناً،

أشعر بأن العبارة تنطبق عمي ناد اًر ،وىذا مع تخصيص مفتاح التصحيح ( ،)0 -6 -1لكل من ىذه االستجابات

عمى الترتيب عمماً أن جميع عبارات المقياس ىي ذات صياغة موجبة ،و التي ىي في مجمميا تحمل معنى

مؤشر لشعور الفرد باالغتراب النفسي ،فكمما ارتفعت درجة الفرد عمى المقياس كمما دل ذلك عمى وجود
ًا
يعتبر
اغتراب مرتفع والعكس الصحيح.
 -7عرض ومناقشة النتائج:

 -عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى :التي تنص عمى ما يمي:

"مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى أفراد عينة الطمبة المغتربين في الدراسة الحالية مرتفع".
لمتحقق من ىذا اليدف ،عمد الباحث إلى استخدام اختبار  Test T One samplesلعينة واحدة ،وذلك

لمعرفة درجة الفروق بين المتوسط المتحقق (المحسوب) في مستوى االغتراب النفسي لدى أفراد عينة الدراسة من
الطمبة األجانب ،و المتوسط الفرضي (النظري) لممقياس ككل والبالغ  22درجة .والجدول التالي يوضح النتائج:
جدول ( )14يبين داللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمستوى االغتراب النفسي.
النتائج

العينة

المتغير
االغتراب
النفسي

16

المتوسط

االنحراف

المتوسط

درجة

قيمة ت

مستوى

الحسابي

المعياري

الفرضي

الحرية

المحسوبة

الداللة

.1.91

06.96

22

10

9.10-

1.1.

يالحظ من الجدول أعاله أن ىناك فرقاً داالً إحصائياً بين المتوسط الحسابي المحسوب والمتوسط الفرضي

(النظري)؛ حيث كان الفرق لصالح المتوسط النظري ،و بما أن متوسط العينة أقل من المتوسط الفرضي ،فيذا

يعني أن أفراد عينة الطمبة األجانب يعانون من االغتراب النفسي ولكن بدرجة قميمة لم ترق إلى المتوسط النظري

لممقياس.

واستكماالً لميدف الذي قامت عميو الفرضية ،أال وىو التعرف عمى مستوى االغتراب النفسي لدى أفراد

عينة الطمبة األجانب في جامعة المسيمة وتوزيعيم .لجأ الباحث إلى االعتماد عمى المدى الحقيقي لممقياس ،كما
تم االعتماد عمى المتوسط الفرضي ،وبذلك يصبح طول الفئة ىو  11درجة ،و عمى ىذا األساس تم تحديد
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مستويين اثنين .باإلضافة إلى ذلك قام الباحث بحساب الوزن النسبي لمتعرف عمى توزيع أفراد عينة الطمبة

األجانب في كال المستويين ،وذلك حسب النتائج الموضحة في الجدول التالي:

جدول ( )15يمثل مستوى و مدى وتكرار عينة الطمبة األجانب عمى مقياس االغتراب النفسي.
عدد الطمبة

المستوى

المدى

التكرار (األفراد)

الوزن النسبي (*)

16

المرتفع

66 - 21

0.

% 61.91

طالباً و طالبة

المنخفض

22 - 11

.1

% 16.02

(*) يتم حساب الوزن النسبي بقسمة تكرار أفراد المستوى عمى عدد أفراد العينة الكمية ( )16ثم ضرب الناتج في
.011

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن أفراد العينة توزعوا عمى كال المستويين .لكن النسبة األكثر منيم كانت

في المستوى المنخفض بقيمة تساوي  ،% 16.02وىذا يعني أن مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى أفراد

الدراسة الحالية منخفض .حيث يرجع ىذا إلى كون غالبية الطمبة في الدراسة الحالية يعيشون حالة االندماج
والتفاعل اإليجابي مع المجتمع ،أو الوسط الجامعي .في حين نجد أن ما نسبتو  ،% 61.91من عينة الطمبة

األجانب يعانون من شعور باالغتراب مرتفع.

إذ يمكن أن تفسير ىذه النتيجة كون الطمبة األجانب عموماً داخل البيئة الجزائرية يحضون بمعاممة خاصة

من طرف المحيطين بيم ،حيث يقضون معظم أوقاتيم يتشاركون في أراءىم وأفكارىم وحتى حواراتيم .مما يساىم

في ربط و إقامة عالقات اجتماعية معينة مع المتواجدين في محيطيم الجامعي .ألن االنتماء لمعالقات
االجتماعية يضمن ويكفل ليم الحب المتبادل والقبول والتقبل ،والعالقات الدافئة ،والتبادالت العاطفية ،والشعور
بالرضى وبأىمية وجود الفرد في كيان مرغوب فيو ،محاط بالتقدير واالىتمام والرعاية ،فيشعر بذلك الطالب

المغترب باالنتماء ألسرتو الدراسية .إذ من شأن ىذا كمو أن يخفف ويقمل من مظاىر الشعور باالغتراب النفسي
لدييم.

يرى دافيدوف أن العالقات االجتماعية الوثيقة مع اآلخرين تبدو من الضروريات وىي أمور تتكامل مع

بقاء اإلنسان ورفاىيتو ،والطفل منذ بدايتو األولى مخموق اجتماعي وعنده ما يمكن اعتباره إلى حد ما تكييف

مسبق التجاه ما يرونو فيم يشبعون حاجاتو الفيزيقية الجسمية ،ويزودونو بالمثير االجتماعي الحسي الذي من
شأنو تحويل الرضيع الصغير إلى شخص يدرك ويفكر ويتصل باآلخرين عمى نحو يؤىمو لمثقافة.

ا تفقت نتائج الفرضة الحالية مع نتائج دراسة كل من المومني وطريبو ( ،)6106ودراسة نعيسة (،)6106

و دراسة مخموف وبنات ( ،)611.ودراسة الصنيع ( ،)6110وكذا دراسة القريطي والشخص ( .)0660في
حين اختمفت نتائج ىذه الفرضية مع نتائج دراسة كل من بن زاىي والشايب ( )6112التي كشفت أن طمبة

نسبيا.
الجامعة يعانون من الشعور باالغتراب بدرجة مرتفعة ً

 -2-7عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية :والتي نصيا كاآلتي:
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"يوجد اختالف بين درجات أفراد عينة األجانب عمى مقياس االغتراب النفسي تبعا لمتغير الجنس".
لمتحقق من نتائج ىذه الفرضية تم استخدام اختبار (ت) لعينتين،Test t independent samples

وذلك لمعرفة داللة الفروق في نتائج درجات أفراد عينة األجانب عمى مقياس االغتراب النفسي ،وذلك حسب
متغير الجنس .وممخص نتائج المعالجة اإلحصائية لمفرضية في الجدول التالي.

جدول ( )16يوضح نتائج الفروق في االغتراب النفسي لألجانب حسب متغير الجنس.
المتوسط

االنحراف

درجة

(ت)

مستوى

النتائج

العينة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

الداللة

ذكور

16

16.11

00.20

11

1..0-

1.10

إناث

11

.6.61

06.6.

الجنس

من خالل الجدول يتضح لنا أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب النفسي تعزى لمتغير
الجنس (ذكر ،أنثى) لدى عينة الطمبة األجانب؛ حيث كانت قيمة (ت) تساوي  1..0-وىي قيمة دالة عند
مستوى الداللة  ،1.10ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث ،مما يعني ىذا أن عينة الطالبات األجنبيات ىن أكثر

شعو اًر باالغتراب النفسي مقارنة مع نظرائيم الذكور .ويمكن أن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن اإلناث
المياجرات من بمدانين األصمية قد يعانين من سوء في التكيف مع المحيط الجديد ،باإلضافة إلى ذلك فقد

تعتريين مشاعر القمق وعدم االستقرار النفسي واالجتماعي وذلك جراء عدم إلمامين الكافي بقيم وعادات وتقاليد
المجتمع الجزائري .ومثل ىذا األمر يؤدي في األخير إلى عزوف أفراد عينة اإلناث عن االندماج مع المجتمع

الجديد .فتنتج عن ذلك بصورة آلية مشاعر العزلة التي تقف عائقاً في سبيل قدرة الفتاة األجنبية عمى تحقيق

أى دافيا ،و بالتالي يخمق ىذا لدييا نوع من التمرد والرفض وكذا الالمباالة لمقوانين والنظم االجتماعية السائدة في

بمد الميجر مما يجعميا ىذا أكثر شعو اًر باالغتراب .الذي في جوىره يعكس حالة من االنفصال بين الفرد ونفسو

والبيئة االجتماعية التي يعيش فييا.

وبالعودة إلى ىذا الواقع فإن الشخص المغترب سواء كان ذكر أو أنثى يفقد القدرة عمى التوحد مع أفراد

مجتمعو ،أو مع القيم التي تسوده ،مما يجعمو يسمك سموكاً ال يتسم باالنتماء لمعايير المجتمع الذي يعيش بداخمو
وقيمو ،وقد يقوده ذلك إلى ما سمي باالغتراب الذاتي ،والذي يرجع في األصل إلى عجز الفرد وفشمو في

الحصول عمى الرضا ،أو في الشعور بأن ألفعالو قيمة في نظره .وبوجو عام يتعرض الطمبة الجامعيين عمى
اختالف جنسيم وبيئاتيم االجتماعية والثقافية إلى نوع من الضغوط النفسية ،وخاصة الطمبة المقيمين داخل

اإلقامة الجامعية نتيجة ابتعادىم عن الجو األسري وفقدان األمان الختالف الظروف االجتماعية والثقافية داخل
الوسط الجامعي ،والذي يشمل عدة تكوينات اجتماعية وفكرية وحتى ايديولوجية مغايرة وغير ثابتة بتمك التي

يعايشونيا في محل إقامتيم األصمي مما يجعل منيم فريسة لمشاعر االغتراب،
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وتتفق ىذه النتيجة مع مفيوم شنيدر  Schneiderلالغتراب الذي أرجعو إلى فقدان اإلنسان لمروابط

األولية األصمية ولمعزلة والتفكك ،ويعني بالروابط األولية عالقات اإلنسان بالمجتمع المحمي بأقربائو وأصدقائو،

تمك العالقات الحميمة والروابط الوثيقة التي يفقدىا اإلنسان حيثما يتحول عن جماعتو األولية .وعمى ىذا
األساس ينظر لالغتراب بأنو شعور بالوحدة والغربة والضياع وانعدام عالقات المحبة أو الصداقة مع اآلخرين

من الناس ،باإلضافة إلى رفض القيم االجتماعية والمعاناة من الضغوط النفسية.

في األخير اتفقت نتائج ىذه الفرضية مع ما توصمت إليو نتائج دراسة كل من عدائكو ( ،)6100ودراسة

بن زاىي والشايب ( ،)6112ودراسة العيسى ( ،)0699التي بينت أن ىناك فروق بين الجنسين في االغتراب
النفسي لصالح اإلناث .في حين اختمفت مع ما توصمت إليو نتائج دراسة كل من يونسي ( ،)6106ودراسة عمي

( ،)6119و دراسة مخموف وبنات ( ،)611.ودراسة خميفة ( ،)6111والتي أقرت بعدم وجود فروق بين

الجنسين فيما يخص االغتراب النفسي .أيضاً اختمف نتائج ىذه الفرضية مع ما توصمت إليو نتائج دراسة كل من

المحمداوي ( ،)6111ودراسة خميل ( ،)6110التي أظيرت وجود فروق في االغتراب النفسي حسب الجنس
لصالح الذكور.
 -خاتمة:

يمكننن القننول بشننكل عننام أن فشننل الفننرد وعنندم وعيننو بذاتننو الحقيقيننة يننؤدي بننو لالغت نراب عننن ىننذه الننذات،
فاالغتراب يرجع في األصل إلى الفجوة التي تنشأ عن االختالف بين الصورة الحقيقية والمثالية التي ينسنبيا الفنرد

المغترب لذاتو .كردة فعل عمى شخصيتو الحقيقية التي لم تستطع أن تمبي حاجاتو خوفاً من قمع المجتمع.

باإلضافة إلى ذلك فنإن الشنعور بناالغتراب يقمنل منن كفناءة وفعالينة الفنرد ،كمنا ينؤدي إلنى السنمبية والفردينة،

واالنعزاليننة والشننعور بننالعجز .والشننخص المغتننرب يشننعر بفقنندان المعنننى مننن الحينناة ،فيتخمننى بننذلك عننن مسننؤولياتو

وقدرتو عمى الفعل واالختيار.
 -قائمة المراجع:

 -0ابن منظور اإلفريقي المصري أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم( ،د-ت) ،لسان العرب ،دار صادر،
المجمد األول ،بيروت ،لبنان.

 -6بن زاىي منصور ،الشايب محمد الساسي ،)6112( ،مظاىر االغتراب االجتماعي لدى طمبة جامعة ورقمة،
مجمة العموم اإلنسانية ،العدد التاسع و الستون ،جامعة منتوري سميمان ،قسنطينة ،الجزائر.

 -1الجبوري إسراء حامد عمي ،)6101( ،سمات االغتراب في فن ما بعد الحداثة ،مجمة جامعة بابل لمعموم
اإلنسانية ،المجمد الثاني والعشرين ،العدد الخامس ،جامعة بابل ،العراق.

 -1خميفة عبد المطيف محمد ،)6111( ،عالقة االغتراب بكل من التوافق وتوكيد الذات ومركز التحكم والقمق
واالكتئاب لدى طالب الجامعة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،دار غريب لمطباعة ،الجزء الثاني ،القاىرة،

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

55

العدد ( )10جوان 6102

د .عبد الحق بركات

مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من الطمبة المغتربين بجامعة المسيمة

 -.الشرقاوي نجوى إبراىيم مرسي سميمان ،)6101( ،فعالية العالج بالمعنى في تفعيل التطوع لمشباب الجامعي
وأثر ذلك عمى تخفيف حدة االغتراب لدييم ،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية ،العدد الثامن
والعشرون ،أكتوبر ،كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة حموان ،مصر.

 -2الشيخ محمد الشيخ ،)6110( ،التحميل الفاعمي نحو نظرية حول اإلنسان ،دائرة الثقافة واإلعالم ،الطبعة
األولى ،الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

 -1الصنيع صالح بن إبراىيم ،)6110( ،االغتراب لدى طالب الجامعة ،دراسة مقارنة بين الطالب السعوديين
والعمانيين ،مجمة رسالة الخميج العربي ،مكتب التربية العربي لدول الخميج ،العدد الثاني والثمانون ،السنة الثانية

والعشرون .الرياض ،المممكة العربية السعودية.

 -9عبد اهلل محمد عادل ،)6111( ،دراسات في الصحة النفسية -اليوية ،االغتراب ،االضطرابات النفسية،-
دار الرشاد ،الطبعة األولى ،القاىرة ،مصر.

 -6عثمان فاروق السيد ،)6110( ،القمق وادارة الضغوط النفسية ،دار الفكر العربي ،الطبعة األولى ،القاىرة.

 -01عدائكو سامية ،)6100( ،الشعور باالغتراب وعالقتو بمدى التوافق النفسي لدى عينة من الطمبة األجانب
بالجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،تخصص عمم النفس التربوي ،قسم العموم االجتماعية ،كمية العموم

اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،الجزائر.

 -00عمي بشرى ،)6119( ،مظاىر االغتراب لدى الطمبة السوريين في بعض الجامعات المصرية ،مجمة
جامعة دمشق ،المجمد الرابع والعشرون ،العدد األول ،جامعة دمشق ،سوريا.

 -06العيسى جيينة سمطان سيف ،)0699( ،االغتراب بين الطمبة الجامعيين القطرين والبحرينيين واليمنيين،

دراسة استطالعية ،حولية كمية اإلنسانيات و العموم االجتماعية ،العدد الحادي عشر ،جامعة قطر.

 -01القريطي عبد المطمب ،الشخص عبد العزيز السيد ،)0660( ،دراسة ظاىرة االغتراب لدى عينة من
طالب الجامعة السعوديين وعالقتيا ببعض المتغيرات األخرى ،مجمة رسالة الخميج العربي ،مكتب التربية العربي
لدول الخميج ،السنة الثانية و الستون ،العدد التاسع والثالثون .الرياض ،المممكة العربية السعودية.

 -01المحمداوي حسن إبراىيم حسن ،)6111( ،العالقة بين االغتراب والتوافق النفسي لمجالية العراقية في
السويد ،رسالة دكتوراه في عمم النفس ،كمية اآلداب والتربية ،األكاديمية العربية المفتوحة ،الدنمارك.

 -0.مخموف شادية ،بنات بسام )611.( ،ظاىرة االغتراب لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة وعالقتيا ببعض
المتغيرات ،مجمة جامعة القدس المفتوحة ،العدد السادس ،تشرين أول ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطين.

 -02المومني محمد ،طريبو حمد عمي ،)6106( ،االغتراب النفسي و أثره في مسؤولية التحصيل الدراسي لدى
طمبة الثانوية في الجميل األسفل ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد الثامن والعشرون،
المجمد الثاني ،تشرين األول ،فمسطين.

 -01نعيسة رغداء ،)6106( ،االغتراب النفسي وعالقتو باألمن النفسي ،دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة
جامعة دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد الثامن والعشرون ،العدد الثالث ،جامعة
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دمشق ،سوريا.

 -09يونسي كريمة ،)6106( ،االغتراب النفسي و عالقتو بالتكيف األكاديمي لدى طالب الجامعة ،دراسة
ميدانية عمى عينة من طالب جامعة مولود معمري بتيزي وزو ،رسالة ماجستير غير منشورة ،تخصص عمم
النفس المدرسي ،قسم عمم النفس ،كمية العموم االنسانية و االجتماعية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،

الجزائر.

16- Swannell, Julla.(1993), Oxford Modern English Dictionary– New York. Oxford
University Press Inc.
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 نوري عشيشي.أ

التصورات االجتماعية لمعممي المدارس االبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع الجزائري

التصورات اإلجتماعية لمعممي المدارس اإلبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع الجزائري
دراسة ميدانية بمدارس مقاطعة الذرعان بالطارف

 الجزائر-  جامعة عبد الحميد ميري – قسنطينة-  نوري عشيشي.أ
:ممخص
تناول موضوع الدراسة التصورات اإلجتماعية لمعممي المدرسة اإلبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع

. و آفاقو في المجتمع الجزائري، تربيتو، الطفل الموىوب، و ييدف إلى التعرف عمى تصوراتيم لمموىبة،الجزائري
 و أعددت إستبيان شمل أربعة مجاالت و بعد تطبيقو عمى عينة،وإلجراء ىذه الدراسة إستخدمت المنيج الوصفي

 منيم عمى كل بنود95  فقد أجاب، بوالية الطارف1  معمما ينتمون إلى مقاطعة الذرعان رقم146 مكونة من
 و عمى ضوئيا،اإلستبيان و ىذا ما سمح لي بعد جمع و تحميل المعطيات الميدانية الحصول عمى نتائج ىامة

. الطفل الموىوب، الموىبة، التصورات االجتماعية: الكممات المفتاحية.توصمت إلى صياغة التوصيات
Résume:
Cette étude a abordé le sujet des représentations sociales que se font les enseignants
de l’école primaire des enfants surdoués dans la société algérienne. Elle vise à
identifier les représentations des enseignants de la sur douance, de l’enfant surdoué,
de leur éducation ainsi que les perspectives de développement de l’enfant surdoué
dans la société algérienne. Pour réaliser cette étude nous avons utilise une approche
descriptive. Cette dernière nous a permis de mettre au point un questionnaire
compose de quatre axes que nous avons appliqué sur un échantillon constitué de 146
enseignants exerçant leur profession au niveau du secteur de Dréan N°1 de la wilaya
d’EL-TARF, de l’ensemble des questionnaires appliqué, nous n’avons réussi qu’a
récolté 95 questionnaires correctement remplis. A partir des résultats obtenus après
les analyses, nous proposons les recommandations.
Les mots clés: les représentations sociales –sur douance- l’enfant surdoué.
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المقدمة:
األكيد ىو أن اإلنجازات العممية الكبيرة ترجع باألساس إلى مجيودات فئة األفراد الموىوبين ،كما أنو بتقد
الحياة تتعقد أساليبيا و تكثر مشكالتيا و تتنوع بحيث يستوجب مستويات عقمية مرتفعة لحميا ،وبما أن فئة

األشخاص الموىوبين تمثل أعمى مستويات القدرة البشرية التي يحتاج إلييا المجتمع أشد االحتياج لمواكبة التقدم
السريع في العمم و المعرفة ،كل ذلك يمقى عمى تربويين عبئ أصمح العناصر و تنمية مياراتيم الموجية

الحتياجات ىذه النيضة الكبرى ،لذلك أصبح اآلن الشغل الشاغل لممجتمعات المتقدمة رعاية ىؤالء الموىوبين
فبات من الضروري أن تنحوا الدول النامية نفس المنحى و تتجو لزيادة االىتمام بيذه الفئة.

ىذا االىتمام يكون بواسطة نظام التربية والتعميم الذي يصقل البشرية نوعا ومستوى ،واألكيد أن االىتمام

بدراسة التصورات االجتماعية لمعممي المدرسة االبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع الجزائري والذي ىو
موضوع دراستي لو األثر البالغ في نوعية االعتراف الرسمي بتمك الفئة وبالتالي رعايتيا من خالل تبني

إستراتيجية واضحة المعالم تمبي احتياجاتيم النوعية خاصة في ظل اإلصالحات التربوية الجارية.

 -1اإلشكالية:

إن األطفال الموىوبين في المجتمع الجزائري بحاجة إلى تعميم يالءم إمكانياتيم الخاصة ،ولكن في غياب
رؤية شاممة حول تمك الفئة تبقى تصورات المعممين من تصورات المجتمع السائدة ،وانطالقا من ىذا المنظور

فان ىؤالء ال يعانون من أي صعوبات وىم ناجحون في كل المجاالت ،في حين تشير نتائج دراسة لمدكتور
نصر الين جابر واألستاذة فريدة بولسنان حول " التصورات االجتماعية لمعممي المدرسة االبتدائية لمصعوبات

التي تواجو الطفل الموىوب داخل المدرسة الجزائرية ("2008نصر الدين جابر ،فريدة بولسنان،2008 :

ص،)356إلى صعوبات بيداغوجية ،نفسية واجتماعية وبين كل من األستاذ نصرالدين بوليفة وعبد العزيز بن
عبد المالك في دراسة ليما حول " تعميم الموىوبين واشكالية تكوين المعممين وعدم توافق المرجعية التربوية

("2008نصر الدين لبفة ،2008 :ص ،)341احتياج الطفل الموىوب إلى اىتمام وعناية تربوية واجتماعية
تالءم خصوصيتو المتفردة ،كما ألح الدكتور العممي بوضرسة في دراستو " المدرسة الجزائرية من ثقافة اإلعاقة

إلى ثقافة الموىبة ("2008بوضرسة العممي ،2008 :ص ،)41عمى ضرورة انتياج صانعي القرار في الجزائر
سياسة اجتماعية متعددة األبعاد اتجاه ىذه الفئة وقد أشار كل من الدكتور لحسن بوعبد اهلل واألستاذة نبيمة ناني

في دراستيما " رعاية الموىبة في ظل المنحى المنظومي ("2008بوعبد اهلل لحسن ،2008 :ص ،)79إلى

ضرورة إتاحة الموىوب أفضل أشكال الحياة ،فبناءا عمى ما تقدم ذكره طرحت في دراستي ىذه الفرضية العامة
التالية:

يتصور معممي المدرسة االبتدائية بأن الطفل الموىوب ال يعاني من أي صعوبات في أي مجال.

الفرضيات الجزئية لمدراسة:

 – 1يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن الموىبة تتمثل في الذكاء.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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 – 2يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن الطفل الموىوب ىو الطفل الذكي.

 – 3يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن تربية الطفل الموىوب تتطمب العزل عن األطفال العاديين.

 – 4يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن آفاق الطفل الموىوب في المجتمع الجزائري تتجمى في االعتراف
بموىبتو.

 – 2أىمية الدراسة :يمثل االعتراف باألطفال الموىوبين ومن ثم الكشف عنيم ورعايتيم منذ المراحل المبكرة من
حياتيم بمثابة صقل لشخصية الطفل وتنمية إمكانياتو ،وبالتالي احتراما لخصوصياتو النوعية والمتفردة ،كما يعد
كذلك استثما ار في الموارد البشرية ييدف إلى ازدىار المجتمع ومواكبة لمجتمعات المعرفة خاصة في ظل
التوجيات الحديثة لمعالم العربي من أجل االلتحاق بالمجتمعات المتقدمة.

 – 3أىداف الدراسة:

 معرفة تصورات معممي المدرسة االبتدائية حول الموىبة. معرفة تصورات معممي المدرسة االبتدائية حول الطفل الموىوب. -معرفة تصورات معممي المدرسة االبتدائية حول تربيتو.

 معرفة تصورات معممي المدرسة االبتدائية حول آفاقو في المجتمع الجزائري. – 4المفاىيم اإلجرائية لمدراسة:

– 1 – 4التصورات االجتماعية :ىي مجموعة من اآلراء ،المعمومات واالتجاىات والمعتقدات التي ينتجيا الفرد
حيث يتأثر بمحيطو االجتماعي ،وتعمل عمى فيم الواقع وتسيير سموكات الفرد في مختمف الوضعيات وتطبع

ممارساتو ،وكذلك تساىم في إعادة بناء ذلك الواقع وىذا يتفق مع التعريف الذي يذكر أن " التصور ىو مجموعة
العمميات والنشاطات العقمية والتي بواسطتيا ،يقوم الفرد أو الجماعة بإعادة بناء الواقع الذي يواجييم واعطائو

معنى خاص"(. (www.serpsy.org.formation.debat

 – 2 – 4الموىبة :حسب الدكتور أحمد محمد الزع بي " الموىبة ىي استعداد وراثي يوجد عند الفرد يجعمو قاد ار
عمى إنتاج أداء متميز عن أقرانو في المجاالت العقمية والمعرفية ،بحيث ينعكس بآثاره االيجابية عمى حياة الناس
وأنشطتيم المختمفة ،عمى أن تتوفر لو الظروف البيئية ( األسرية والمدرسية ) المناسبة وكذلك اإلرادة ،والطموح،
واالىتمام ،والدافعية ،والرغبة ،في التفوق وىذا يعني أن الموىبة تتحدد باالستعداد الوراثي الذي يمتمكو الفرد

والذي يمكن االستدالل عميو من خالل أداء الفرد المتميز عن أقرانو في المجاالت المعرفية واإلبداعية،

واالجتماعية والنفسية بشرط توفر الظروف البيئية المناسبة ،وأن يكون عنده اىتمام كاف ودافعية قوية ،وطموح،

ورغبة في التفوق"(أحمد محمد الزعبي ،2003 :ص.)57

 – 3 – 4الطفل الموىوب :يذكر الدكتور فتحي عبد الرحمان جروان أن " تاننبوم" يعرف الطفل الموىوب
والمتفوق بأنو " ذلك الطفل الذي تتوافر لديو االستعداد أو اإلمكانية ليصبح منتجا لألفكار ( في مجاالت
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األنشطة الكافة ) التي من شأنيا تدعيم الحياة البشرية أخالقيا وعاطفيا واجتماعيا وماديا وجماليا" (فتحي جروان:
 ،2002ص.)61

 – 5الجانب النظري لمدراسة:

 – 1 – 5لمحة تاريخية عن نشأة التصورات االجتماعية :منذ القرن التاسع عشر انقسمت العموم االجتماعية
إلى مفاىيم أساسية ،فعمم النفس االجتماعي ظير كعمم في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية
وحسب "موسكوفيني" ىذا العمم الجديد يتألف من ثالث مراحل لكل واحدة تعريف خاص ومحدد وىي العادات

االجتماعية ،المعارف االجتماعية والتصورات االجتماعية ،ىذه األخيرة كانت بدايتيا األولى مرتبطة بالمجال
المعرفي عمى العموم والجانب الفمسفي عمى الخصوص فاستعمل "كانت" ( )1804 – 1724مصطمح التصور

عندما قال" :إن معارفنا تتشكل من مواضيع ما ىي في حقيقة األمر إال تصورات" (ربيعة لشطر،2008 :

ص .)23ويؤكد في شأنيا "أش بموك" وآخرون عمى "إن فكرة التصورات االجتماعية تطورت عمى يد "سارج
موسكوفيني"  1961م الذي وضع نظرية حول ىذا المفيوم مستميما أعمالو من أعمال " إميل دوركايم" ،ومنذ

أكثر من  30سنة مجموعة من األبحاث خصوصا أوروبية حول التصورات االجتماعية شكمت أحد المواضيع
المركزية لمعديد من العموم االجتماعية").( h.bilock: 1997, p1114

 – 2 – 5نظريات التصورات االجتماعية :يشير األستاذ عادل بوطاجين إلى أنو " يتعمق األمر في الواقع بثالث
نماذج ،حيث ال تعتبر أطروحات متنافسة وانما مقاربات مكممة لبعضيا البعض ،لكننا سنستعرضيا اآلن بحسب

الترتيب الزمني لظيورىا:

 -النموذج السوسيو – تطوري :يعد ىذا النموذج أول مقاربة نظرية يقترحيا "موسكوفيني" لمعمل عمى التصورات

االجتماعية ،حيث يدرس ىذا النموذج الميفيات التي ينتج من خالليا األفراد تصوراتيم حول مواضيع الحياة
المختمفة .يري " موسكوفيني" أن ظيور وضعية اجتماعية جديدة ،وما تفرضو ىذه األخيرة من قمة المعمومات

بشأنيا أو عجز المعارف المكتسبة سابقا عن تأويميا ،يؤدي إلى بروزىا كموضوع إشكالي وجديد يستحيل معرفتو

بشكل كامل نظ ار لتشتت المعمومات التي تتعمق بو ،فيذه الوضعية تولد نقاشات و جداالت وتفاعالت تزيد من
الشعور بضرورة فيم الموضوع ،وىكذا يتم تنشيط التواصل الجماعي والتطرق لكل المعمومات والمعتقدات

والفرضيات الممكنة،ما يؤدي في نياية األمر إلى الخروج بموقف أغمبية لدى الجماعة ،ىذا التوافق تساعده

طبيعة معالجة األفراد االنتقائية لممعمومات ،لكن ىذه السيرورة العفوية المولدة لمتصور تحتاج لثالث شروط :أ –
تشتت المعمومة ،ب – التركيز في بؤرة ،ت – الحاجة الى االستدالل ،لكن " موليني" فصل فيما بعد أكثر في

ىذه الشروط :أ – ظيور موضوع معقد ومركز أو متعدد األشكال ،ب – وجود جماعة اجتماعية ،ت – وجود
رىانات متعمقة باليوية أو بالترابط االجتماعي متأثرة بيذا الموضوع ،ث – حدوث ديناميكية اجتماعية ،أي

مجموعة من التبادالت والتفاعالت مابين الجماعات حول ىذا الموضوع ،ج – غياب تنظيم امتثالي أو دوغمائ

متحكم في المعمومة المتعمقة بالموضوع .كما اقترح " موسكوفيني" من خالل ىذا النموذج سيرورتين ينتج عنيما
التصورات ،سنتطرق ليما بشكل مفصل في العنصر الموالي سيرورة التصورات االجتماعية:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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أ – سيرورة التوضيع :ىي السيرورة التي تجعل المجرد ممموس ،ب – سيرورة الترسيخ :ىي صيرورة يحاول
األفراد من خالليا إدماج المعمومات الجديدة المتعمقة بالموضوع في نسق مرجعي موجود سمفا.

 نظرية النواة المركزية :تتخذ نظرية النواة المركزية منحا وصفيا ،فيي تيتم بصيرورة التوضيع وتمعب دو ار فيالكشف عن منتوج ىذه الصيرورة ،كما تؤكد ىذه النظرية أن التوافق الضروري لمتصور االجتماعي موجود عمى

مستوى اآلراء الشخصية لألفراد .ينظر " أبريك" صاحب ىذه المقاربة النظرية إلى التصورات االجتماعية عمى
أنيا مجموعة سوسيو – معرفية منظمة بطريقة خاصة وتتحرك حسب قواعد عمل خاصة بيا ،ففيم الميكانيزمات
التي تتدخل من خالليا التصورات في الممارسات االجتماعية يتطمب ضرورة معرفة التنظيم الداخمي لمتصور.
وليذا اىتم مختمف الباحثين الذين يعممون معو في ىذا المجال بالمعتقدات المتقاسمة والمتوافق عمييا من قبل

أعضاء الجماعة ،حيث ينظر إلييا كنسق مدرج من المعتقدات ،يضم عناصر محيطة منظمة حول نواة مركزية
تتولى ميمة تنظيم بقية مكونات النسق ،لكن تقدم األبحاث كشف عن إمكانية وجود تدرج آخر داخل النواة

المركزية ،حيث يشير المشتغمون في ىذا الحقل إلى وجود عناصر مركزية رئيسية تضمن إعطاء الداللة

لمموضوع ،في حين تخصص وتدقق ىذه الداللة مجموعة من العناصر المركزية النائبة.

النموذج السوسيو – دينامي :اقترح ىذا النموذج من قبل "دواز" الذي اىتم بالمعتقدات الخاصة التي يكونيا
األفراد عن المواضيع المختمفة لمحياة االجتماعية ،فالتصورات حسبو ال يمكن تبصرىا إال من خالل ديناميكية

اجتماعية تضع الفاعمين االجتماعيين في حالة تفاعل .عندما تدور ىذه الديناميكية حول مسألة ميمة ،تثير
مواقف مختمفة لدى األفراد بحسب االنتماءات االجتماعية لكل واحد ،وذلك بالرغم من إشراكيم في نفس المبادئ

المنظمة لممواقف ،ولكنيا من جية أخرى مبادئ منظمة لمفرو قات الفردية ،وبالتالي فميست وجيات النظر ىي
المتقاسمة ولكن المسائل التي يتجابو حوليا ىي المتقاسمة .تعطي ىذه المقاربة النظرية مكانة ميمة لمعالقات ما

بين األفراد  ،وذلك بمحاولة توضيح الكيفية التي يمكن من خالليا لالنتماءات االجتماعية المختمفة أن تحدد

األىمية الموكمة لممبادئ المختمفة ،إذ يتعمق األمر بدراسة ترسيخ التصورات في الواقع الجماعي ،تبحث نظرية
المبادئ المنظمة عن الخصوصية في حركية النقاط المرجعية المشتركة لألشخاص الذين يتقاسمون تصو ار
معينا ،نقاط مرجعية مشتركة تتحول إلى رىانات تكون مصد ار لالختالفات الفردية ،وكل ىذا يحدث في عالقة

مع التدخالت االجتماعية لألشخاص ،فالتوافق المميز لمتصورات االجتماعية موجود حسب ىذه المقاربة في ىذه
الرىانات"(عادل بوطاجين ،2009 :ص.)31

 – 3 – 5الوظائف االجتماعية لمتصورات :يبين األستاذ عبد الوىاب رماش بأن " التصورات االجتماعية تؤدي
وظائف منيا:

 – 1 – 3 – 5وظيفة المعرفة :تسمح التصورات االجتماعية لألفراد بفيم وتفسير الواقع وذلك بإدماجو في

إطار قابل لالستيعاب منسجم مع القيم واألفكار واآلراء التي يؤمنون بيا ،كما تسيل التواصل االجتماعي
بتحديدىا إلطار مرجعي مشترك يسمح بتبادل ونقل ونشر تمك المعرفة.
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 – 2 – 3 – 5وظيفة اليوية :تساعد التصورات االجتماعية في التعريف بيوية الجماعة وتجعل الحفاظ عمى
خصوصيتيا أمرممكن ،كما تسيم في عممية المقارنة والتصنيف االجتماعيين ،فالمعارض لقانون اإلعالم يرى في

أمثالو أفراد إنسانيين وفي مؤيديو أفراد ىمجيين.

 – 3 – 3 – 5وظيفة التوجيو :بطريقة معينة فان التصورات االجتماعية ،توجو الممارسات االجتماعية
والخطابات الفكرية لألفراد والجماعات التي ينتمون إلييا.يمكن أن نقول بأن التصورات تنتج نصا لمتوقعات

المتعمقة بالممارسات ،حيث تتدخل مباشرة في تعريف الغاية من الموقف.

 – 4 – 3 – 5وظيفة التبرير :في النياية فان التصورات االجتماعية تقوم بتحضير الفرد لفعل معين ،مع تبنييا

لمجموعة من السموكيات المنتظرة والمقبولة ،ىذا ألن التصورات تنتظم بطريقة معينة ومكونة من مجموعة من

المعارف ،ىذه األخيرة تممئ عمى الفرد إتباع سموكيات محددة ،سموكيات مباحة من قبل المجتمع ،فحسب
"جيميمي" 1994م ،فان التصورات تسمح بتحديد السموكيات المنتظرة من قبل المجتمع وتبريرىا"( عبد الوىاب

رماش ،2008 :ص.)30

 – 6توجيات النظام التربوي الجزائري بالنسبة لألطفال الموىوبين منذ االستقالل إلى غاية اإلصالحات

التربوية الجارية  :من خالل تفحص مراحل النظام التربوي الجزائري تبين أن سياسة ديمقراطية التعميم تيدف إلى
نشر التعميم وتعميمو عمى كافة التالميذ الجزائريين دون تمييز وفق مبدأ العدالة االجتماعية والذي تبنتو الدساتير

والمواثيق وجسدتو المخططات التنموية ،وعمى الرغم من التحوالت السياسية ،االجتماعية واالقتصادية الداخمية

منيا والخارجية والتي أدت إلى عدة تعديالت واصالحات في الميدان التعميمي والتربوي إال أنو لم تكن ىناك
سياسة بيداغوجية واضحة المعالم خاصة بفئة األطفال الموىوبين تسمح بالتكفل بيم ،مثل ما ىو معمول بو في
الدول الغربية وبعض الدول العربية ،حيث يؤكد ذلك الدكتور العممي بوضرسة بقولو " إن المدرسة الجزائرية

الحالية قد أصبحت عامة مشبعة بثقافة اإلعاقة لكون أغمبية المسيرين لممؤسسات التعميمية وكذلك المعممين
يتمتعون بجممة من المعارف النظرية والعممية تساعدىم عمى فيم طبيعة اإلعاقة وتحديد أسبابيا ومعرفة

انعكاساتيا عمى الجوانب المختمفة لمشخصية واالستراتيجيات التربوية التي يتعين إتباعيا لتمكين ىذه الفئة
الكتسابيا وكغيرىا من الشرائح األخرى من المجتمع المعارف العممية والتقنية والثقافية والفنية ،ويمكن إرجاع

اكتساب ىذه الثقافة من طرف ىذه المؤسسات التربوية من طرف موظفييا إلى السياسة االجتماعية المتعددة

األبعاد التي انتيجت رسميا لصالح ىذه الفئة مطمع الثمانينات ،لكن ما يجدر اإلشارة إليو ىو أن ىذه المؤسسة
قد بقيت لحد اآلن صامتة اتجاه األطفال الموىوبين ،أي أنيا لم تعترف بوجودىم ومن ثم لم تبني الوسائل القادرة

عمى كشفيم ولم تفكر في تطوير الكفاءات التربوية لممعممين"(العممي بوضرسة ،2008 :ص ،)59ذلك أن

الطفل الموىوب في المدرسة الجزائرية بحاجة إلى رعاية متكاممة وىذا ال يتأتى إال باعتراف قانوني رسمي كالذي
انتيج مع المعوقين منذ االستقالل وبالتالي سمح من تبني سياسة اجتماعية متعددة األبعاد ابتداء من مطمع
الثمانينات كان ليا األثر الواضح بالوصول بالمعاق إلى إدماج اجتماعي حقيقي بعدما كان يعاني العزل
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والتيميش ،فمن اجل استثمار حقيقي لمواىبنا وتحقيق التقدم والرقي لمجتمعنا يستوجب عمى النظام التربوي

تطبيق الديمقراطية الحقيقية بين المتعممين.

 – 1 – 6الموىبة والطفل الموىوب :إلى جانب اعتبار أن الموىبة منحة أو عطية من عند اهلل أي بشكل آخر
فطرية ،إال أنيا تشمل مجموعة من القدرات الخاصة التي يتميز بيا الفرد الموىوب عن غيره من أقرانو العاديين.
فالموىبة تتشكل في ضوء تفاعل عاممين رئيسيين ،حيث يعد العامل الوراثي فييا ىو األىم ثم يأتي بعد ذلك
العامل البيئي وبتكامل ىذين العاممين تظير الموىبة وتتضح ،أما الطفل الموىوب فيو الذي يمتمك قدرات

وطاقات غير عادية في المجال السموكي ،االجتماعي ،العقمي والجسمي.

 – 2 – 6االتجاىات المفسرة لمموىبة :إن تنوع مجاالت الموىبة قد ساىم بشكل واضح في بروز العديد من
التصورات المتباينة المفسرة ليا ،ويمكن ذكرىا ابتداء باالتجاه البيولوجي فالنفسي ثم النفسي اجتماعي وأخي ار
التكاممي ،حيث يوضح كل من الدكتور عبد الرحمان سيد سميمان وصفاء غازي احمد بأن " العوامل الجينية

(الوراثة) ليا دور في الموىبة والتفوق ،ولكن البيئة ىي التي تحدد كيف يمكن أن تترجم االستعدادات الجينية

لتعبر عن أداء موىوب أو متفوق ،ولكن ال العوامل الجينية وال العوامل البيئية يمكن أن تكون مسئولة عن أداء

األطفال المتفوقين عقميا ،ذلك أن العوامل الوراثية تقرر فقط المدى الذي خاللو يمكن أن يصل الفرد إلى أقصى
درجة ممكنة تسمح بيا طاقاتو وقدراتو ،وباإلضافة إلى العوامل الجينية فان ىناك عوامل بيولوجية غير جينية

درسيا الباحثون ذلك أن سالمة الجوانب العصبية والعضوية والتغذية المناسبة ال تجعل من الفرد متفوقا أو
موىوبا ،وربما أيضا ال تسيم في موىبتو ،فالخصائص الجسمية والصحية الجيدة لمموىوبين والمتفوقين التي

أشارت إلييا دراسات الجينات مثل دراسة " تيرمان" يمكن أن تعزى إلى البيئة الغنية التي جاء منيا األطفال
الموىوبين ا والى عوامل أخرى تسيم في الذكاء المرتفع"( عبد الرحمان سيد سميمان ،2001 :ص.)32

 – 3 – 6الخصائص السموكية لألطفال الموىوبين :يشير الدكتور احمد محمد الزعبي إلى أنو "  ..في دراسة
حديثة قام بيا " أسامة معاجيمي"  1997عن ابرز الخصائص السموكية لمطمبة المتفوقين في الصفوف الدراسية

العادية كما يدركيا المعممون في أربع دول خميجية – الكويت ،قطر ،البحرين ،السعودية – تبين لمباحث أن أىم
ىذه الخصائص يمكن إدراجيا في ثالثة أبعاد أساسية ىي:

 – 1 – 3 – 6الخصائص المتعمقة ببعد التعمم:وما يتعمق بو من خصائص عقمية عامة وخاصة وخصائص
دافعية وشخصية ،وتضم خصائص مثل الحب الشديد لمقراءة والفطنة وسرعة البديية ،وتعدد الميول واالىتمامات
تنوعيا ،وسرعة التعمم وسيولتو ،وسيولة استرجاع المعمومات ،واالستقاللية في التفكير واألعمال ،وتميز األداء

األكاديمي ،وشدة االنتباه والمواظبة.

 – 2 – 3 – 6الخصائص المتعمقة ببعد اإلبداع والتفكير المثمرين :ويتضمن خصائص مثل الجرأة الشديدة
وحب المغامرة ،وقوة الطموح وحب االستطالع ،والممل من األعمال الروتينية ،والقدرة عمى استشعار المشاكل
والقضايا االجتماعية والبيئية ،والتالعب باألفكار والصور والخياالت والولع باألنشطة االستكشافية والنيايات

المفتوحة ،والميارات في استخدام أسموب حل المشاكل ،والقدرة عمى تقديم إجابات فريدة من نوعيا غير متوقعة.
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 – 3 – 3 – 6الخصائص المتعمقة ببعد القيادة :ويتضمن خصائص مثل :القدرة العالية لتحفيز اآلخرين،
وحب التنظيم والتخطيط والقدرة عمى إبداء اآلراء والمقترحات ،وتحمل المسؤولية والقدرة عمى ممارستيا بإرادة

قوية ،و التمتع بحب التميز والمباقة ،والقدرة عمى مساعدة من حولو عند الحاجة"( أحمد محمد الزعبي،2003 :

ص.)68

إن الموىبة تجعل حامميا يتميز عن غيره من األفراد العاديين بعدة خصائص في المجال العقمي ،النفسي
والجسدي حيث أنيا متعددة الجوانب ومن اجل استثمارىا وتنميتيا يستوجب تقديم رعاية نوعية تؤدي بالشخص

الموىوب لموصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتو وتبدأ ىذه الرعاية باالكتشاف المبكر ثم التقويم والمتابعة.

 – 7الجانب التطبيقي:

 – 1 – 7مجاالت الدراسة:

 – 1 – 1 – 7المجال المكاني :لقد تمت ىذه الدراسة بمقاطعة الذرعان رقم 1والتي تنتمي إقميميا إلى والية
الطارف ،حيث تضم عشرون مدرسة ابتدائية يعمل بيا  146معمما ومعممة خالل الموسم

الدراسي.2010/2009

 – 2 – 1 – 7المجال البشري :عمى ضوء دراستي ،والتي تتعمق بالتصورات االجتماعية لمعممي المدرسة
االبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع الجزائري كانت العينة وظروف اختيارىا كما يمي:

 – 1 – 2 – 1 – 7العينة :يتشكل مجتمع الدراسة من معممي المدارس االبتدائية في الجزائر بجنسييما أي
الذكور واإلناث ودون مراعاة السن ،الخبرة المينية ،الحالة االجتماعية واالقتصادية ،وعمى الرغم من ذلك جمعنا
البيانات الشخصية التالية حول المعممين الذين أجابوا عمى كل بنود االستبيان وعددىم  95معمما ،ىذه البيانات

متعمقة بالجنس ،المستوى التعميمي ،التكوين ،المينة وأخي ار الخبرة المينية.

 – 2 – 2 – 1 – 7طريقة المعاينة :إلج ارء ىذه الدراسة استعممت الطريقة القصدية وبناءا عمى ذلك أخذت
مقاطعة تربوية من والية الطارف ،بحيث كانت في متناولي من جميع النواحي ومكنتني من إحصاء العدد الكمي
لممعممين العاممين بيا والذي ىو  146معمما ومعممة.

 – 3 – 1 – 7المجال الزمني :لقد أجريت ىذه الدراسة في الفترة .2010/10/25 - 2009/09/20

 – 8منيج الدراسة  :استخدمت في ىذه الدراسة المنيج الوصفي ،ألنو أكثر المناىج مالئمة لطبيعة الدراسة
وأىدافيا.

 – 9األدوات المنيجية المستخدمة في الدراسة:

 – 1 – 9المقابمة :في ىذه الدراسة استعنت بيذه التقنية أثناء المرحمة االستطالعية وكانت حرة وبواسطتيا
تمكنت من التعرف عمى ميدان إجراء الدراسة ،مجتمع الدراسة والذي ىو فئة معممي المدارس االبتدائية المنتمين
إلى مقاطعة الذرعان رقم  1بوالية الطارف.
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 – 2 – 9االستبيان :اخترت ىذه األداة حتى استطيع الحصول عمى بيانات حول أفراد العينة،ا فاالستبيان
النيائي احتوى عمى مجموعة من األسئمة موزعة عمى أربعة مجاالت تتعمق بمجال الموىبة ،الطفل الموىوب،

تربيتو ،وآفاقو في المجتمع الجزائري.

 -11إجراءات تطبيق االستبيان :بعد التأكد من سالمة األداة واالطمئنان عمى مالئمتيا لموضوع الدراسة من
خالل عرضيا عمى أساتذة محكمين تم الحصول عمى الموافقة الرسمية لتطبيقيا من طرف مفتش المقاطعة عمى
العينة المقصودة ،فقد تم استخدام عدة إجراءات لسير عممية توزيع واتمام الدراسة الحالية في المدارس التي
شممتيا العينة وبعد كل ذلك تم منحيم فترة زمنية مدتيا شير لمتفكير واإلجابة عميو لتأتي في األخير مرحمة

تجميع االستبيانات وتجميع إجابات العينة عن كل سؤال حيث ارجع لي  103استبيان ألغيت منيا  8لعدم توفر
شروط المعالجة ألتحصل في األخير عمى  95استبيان صالح لممعالجة ،ثم عمدت إلى تفريغ المعطيات ليتم
تحميل النتائج ومناقشتيا فيما بعد.

 – 11األساليب اإلحصائية المعتمدة في ىذه الدراسة :من اجل تفريغ البيانات اتبعت طريقة تحميل المحتوى،
ولتحميل إجابات أفراد عينة الدراسة استخدمت بعض األساليب اإلحصائية المتمثمة في التك اررات والنسب المئوية.

 – 12معالجة وتحميل نتائج الدراسة :إن تركيبة المعممين الذي أجابوا عمى كل بنود االستبيان تكونت من
معممي المدارس االبتدائية أغمبيم من اإلناث ( ،)%52,63سنيم أكثر من 41سنة ( ،)%55,78مستواىم

التعميمي ثانوي ( ،)%57,89تابعوا تكوينا بالمعيد التكنولوجي لمتربية (  ،)%49,47وتحصموا عمى شيادة معمم
المدرسة االبتدائية ( ،)%73,68كما أن نسبة ( )%44,21معمما لديو خبرة تتراوح ما بين ( 21و  )30سنة،
لكن بغض النظر إلى تمك الخصائص فقد أجاب المعممون وعددىم  95معمما من خالل تصوراتيم بأن الموىبة

تتمثل في الذكاء ( ،) % 51,57الجدول رقم  1أي القدرة الموروثة الجدول رقم  ،2و ىذا االعتقاد يتفق مع ما
ذىبت إليو كل من الدكتورة عفاف شكري حداد و نادية ىايل السرور عندما ذكرتا أن "نتيجة لجيود تيرمان في

العشرينات ارتبط مفيوم الموىوب بمفيوم الذكاء واعتمد المربون عمى درجات اختبارات الذكاء لتحديد الموىوب"
(عفاف شكري حداد ،1999 :ص.)48

فيذه إجابة عمى الفرضية األولى :يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن الموىبة تتمثل في الذكاء.

الجدول رقم  :1التعريف الذي يقدمو المعممون لمموىبة.
الترتيب

الفئات

التكرار

النسبة المئوية )(%

1

الذكاء

98

51,57

2

اليبة

21

11,05

3

التفوق

19

10,00

4

نفسية

15

7,89

5

التميز

13

6,84
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6

اإلبداع

09

7,73

7

النبوغ

05

2,63

8

التحصيل الدراسي العالي

04

2,10

9

االبتكار

03

1,78

10

العبقرية

02

1,05

11

أخرى

01

0,52

المجموع

إحدى عشر فئة

190

100

الجدول رقم  :2مصدر الموىبة حسب رأي المعممين.
الترتيب

الفئات

التكرار

النسبة المئوية )(%

1

عوامل الوراثة

54

24,54

2

عوامل البيئة المدرسية

46

20,90

3

عوامل البيئة األسرية

41

18,63

4

عوامل البيئة اإلجتماعية

40

18,18

5

عوامل القدرات العقمية

29

13,18

6

عوامل نفسية

7

3,18

7

عوامل أخرى

3

1,36

المجموع

سبعة فئات

220

100

و أن حامل ىذه الموىبة و الذي ىو الطفل الموىوب يعرف عمى أنو الذكي ( )% 53,84الجدول رقم 3

و ىذا التصور يتفق مع ما ذىبا إليو كل من الدكتور عبد الرحمان المعايطة و محمد عبد السالم البواليز في
تعريفيما لو بأنو "ىو من يتمتع بذكاء رفيع يضعو في الطبقة العميا التي تمثل أذكى  % 2ممن ىم في سنو من

األطفال"( خميل عبد الرحمان المعايطة ،2004 :ص .)39و بالتالي فيي إجابة لفرضية يتصور معممي
المدرسة اإلبتدائية أن الطفل الموىوب ىو الطفل الذكي.

الجدول رقم  :3التعريف الذي يقدمو المعممون لمطفل الموىوب.
الترتيب

الفئات

التكرار

النسبة المئوية )(%

1

الطفل الذكي

105

53,84

2

الطفل المتميز

20

10,25

3

الطفل المبدع

14

7,17

4

الطفل الناجح

13

6,66

5

الطفل المتفوق

10

5,12
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6

الطفل المنضبط

9

4,61

7

الطفل الممتاز

8

4,10

8

الطفل العطية

6

3,07

9

الطفل المبتكر

4

2,05

10

الطفل النابغة

3

1,53

11

الطفل العبقري

2

1,02

12

أخرى

1

0,51

المجموع

إثنى عشر فئة

195

100

وبالتالي فتصورات المعممين من تصورات أغمبية فئات المجتمع والتي تعتقد إضافة إلى ذلك وبواسطة
ىبتو أنو ناجح في كل مجاالت الحياة ( (%82,10الجدول رقم  ،4وال يعاني من أي صعوبات ومشاكل ،كما
أنو يتناغم مع توجيات دراسة الدكتور العممي بوضرسة التي تؤكد عمى " أن اغمبييم مواطنينا ليس لدييم فكرة

محددة بعد عن الموىبة واالحتياجات الخاصة ألشخاص يقال عنيم موىوبين ،وىم يستمرون في االعتقاد وفي
أحسن األحوال بأن ىؤالء األطفال ال يعانون من أي مشكل ،ال في المجال النفسي وال في المجال التربوي وال في

المجال االجتماعي" (العممي بوضرسة ،2008 :ص.)64

الجدول رقم  :4إتجاه المعممين من أثر الموىبة عمى النجاح المدرسي.
اإلقتراحات

اإلجابات

النسبة المئوية)(%

صح

78

82,10

خطأ

12

12,63

ال أدري

05

5,26

كما يتصورون أن تربية تمك الفئة تستوجب عزليم عن األطفال العاديين من خالل وضعيم في مدارس

خاصة بيم ( (%77,90الجدول رقم  5وىذا االعتقاد تكشف عنو دراسة الدكتور عصام عبد الحكيم قمر التي
تشير إلى أن " ...أول مدرسة خاصة لمموىوبين والتي أنشئت عام 1901م ىي مدرسة (ىنتر) االبتدائية ،وكانت
تقبل تالميذىا من مختمف المستويات االجتماعية واالقتصادية دون تمييز إال في مستويات الذكاء ،والذين تتراوح

أعمارىم من الثالثة وحتى الحادية عشر ،حيث يدرسون في ىذه المدرسة بطريقة مستقمة"( عصام توفيق عبد
الحميم  ،2008 :ص ،)22وىذه إجابة صريحة لفرضية تصور معممي المدرسة االبتدائية أن تربية الطفل

الموىوب تتطمب العزل عن األطفال العاديين،

وىنا يتضح جميا غياب ثقافة الموىبة في المدرسة الجزائرية المسايرة لمتحوالت الجارية في ىذا المجال.

الجدول رقم  :5المعطيات اليامة لتربية الطفل الموىوب حسب رأي المعممين.
الترتيب

العبارات

التكرار
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1

مدرسة خاصة بيم

74

77,90

2

أقسام داخل األقسام العادية

73

76,80

3

مدرسة عادية

69

72,60

أما عن آفاق الطفل الموىوب في المجتمع الجزائري فقد ارتأت عينة الدراسة وجوب االعتراف بيؤالء أي
االعتراف الرسمي من طرف أعمى السمطات ومن ثم االىتمام بيم (  (%59,20الجدول رقم  6وىذا االعتقاد

تؤكده الدراسة التي توصمت إلى أنو "  ..قد شيد مطمع القرن العشرين تزايد في االىتمام بذوي القدرات المرتفعة
من األفراد ،ورغم اختالف المصطمحات التي استخدمت لوصف ىؤالء األفراد من بمد غالى آخر إال أن الكثير

من المتخصصين في التربية وعمم النفس نبيوا إلى ضرورة أجراء البحوث والدراسات العممية بيدف الوصول إلى

أفضل الوسائل التي تساعد عمى اكتشافو وكذلك محاولة إعداد البرامج التربوية المالئمة لرعايتيم وتنمية قدراتيم

بما يعود بالنفع عمى المجتمع وعمى المتفوقين أو الموىوبين أنفسيم" (عبد الرحمان سيد سميمان،2001 :

ص .)10وىذا االعتقاد يجيب عمى فرضية يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن آفاق الطفل الموىوب في
المجتمع الجزائري تتجمى في االعتراف بموىبتو ،وبالتالي إزالة كل العراقيل التي تمنع من تحقيق ديمقراطية

التعميم في المدرسة الجزائرية.

الجدول رقم  :6اإلجراءات التي يتعين عمى مجتمعنا تبنييا لتحسين واقع األشخاص الموىوبين من وجية نظر
المعممين.

الترتيب

الفئة

التكرار

النسبة المئوية)(%

1

االىتمام باألشخاص الموىوبين

155

59,20

2

توفير مؤسسات لرعاية األشخاص الموىوبين

37

14,10

3

توفير الموارد البشرية المؤىمة في مجال الموىبة

30

11,50

4

توفير الوسائل التعميمية لألشخاص الموىوبين

25

9,50

5

التكفل المادي باألشخاص الموىوبين

15

5,70

المجموع

خمسة فئات

262

100

الخاتمة:
إن الدراسة التي قمت بيا قد أثارت نقاش حقيقي وأتاحت بذلك نشر ثقافة الموىبة وسط الفاعمين
التربويين وعمى الخصوص المعممين نظ ار لمدور اليام المنوط بيم في تقديم تربية متوازنة لكل األطفال ،وتوصمت

من خالليا إلى نتائج ىامة ،ىذه النتائج تعكس تقاسم نفس التصورات لفئة من الفاعمين التربويين ينتمون إلى
قطاع واحد أال وىوا لتربية والتعميم ،معايشة نفس الظروف داخل مؤسساتو وكذا التقارب في المستوى التكويني
وبالتالي تؤكد تمك التصورات موقف اجتماعي وانتشار معتقدات وسط مجتمعنا الجزائري ال تتماشى مع التصور

الحديث لمموىبة واألطفال الموىوبين في المجتمعات المتقدمة والتي أصبح ينظر فييا إلى سموك الشخص
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الموىوب بأكثر ايجابية ورغبة وبالتالي تبددت كل األساطير التي كانت تنقص من قيمتيم أو ال تمنحيم فرصة

البروز.

وإلثراء ىذه الدراسة أرى من الضرورة اقتراح التوصيات التالية:

 -االعتراف الرسمي والقانوني بيذه الفئة اليامة من المجتمع (األطفال الموىوبين).

 -إعطاء أىمية قصوى لبرنامج تكوين المعممين قبل وأثناء الخدمة في مجال الموىبة واألطفال الموىوبين.

المراجع:

 – 1نصرالدين جابر ،فريدة بولسنان :التصورات االجتماعية لمعممي المدرسة االبتدائية لمصعوبات التي تواجو
الطفل الموىوب داخل المدرسة ،دراسة منشورة بمجمة تنمية الموارد البشرية ،العدد  ،6مخبر تنمية الموارد البشرية

جامعة فرحات عباس سطيف ،الجزائر.2008 ،

 – 2نصرالدين لبفة ،عبد العزيز بن عبد المالك :تعميم الموىوبين بالجزائر واشكالية تكوين المعممين وعدم توافق

المرجعية التربوية ،دراسة منشورة بمجمة تنمية الموارد البشرية ،العدد ،6مخبر تنمية الموارد البشرية جامعة
فرحات عباس ،الجزائر.2008 ،

 – 3العممي بوضرسة :المدرسة الجزائرية من ثقافة اإلعاقة إلى ثقافة الموىبة ،دراسة منشورة بمجمة تنمية الموارد

البشرية ،العدد ،6مخبر تنمية الموارد البشرية جامعة فرحات عباس ،الجزائر.2008 ،

 – 4بوعبد اهلل لحسن ،نبيمة ناني :رعاية الموىبة في ظل المنحى المنظومي ،دراسة منشورة بمجمة تنمية الموارد

البشرية ،العدد ،6مخبر تنمية الموارد البشرية جامعة فرحات عباس ،الجزائر.2008 ،
منشور بتاريخ .2010/05/17

5 – www.serpsy.org.formation.debat mariodil 6ntml.

 – 6أحمد محمد الزعبي :التربية الخاصة لمموىوبين والمعوقين وسبل رعايتيم ،دار الفكر ،سوريا2003 ،م،
ط.1

 – 7فتحي عبد الرحمان جروان :أساليب الكشف عن الموىوبين ورعايتيم ،دار الفكر ،األردن ،2002 ،ط.1
 – 8ربيعة لشطر :التصورات االجتماعية ألطفال الشوارع ،ماجستير في عمم النفس االجتماعي ،غير منشورة،
جامعة سكيكدة2008 ،م2009/م ،إشراف الدكتور إسماعيل قيرة.

9 – h.bilock et les autre : dictionnaire fondamental de la psychologie, Larousse
Québec, 1997.

 – 10عادل بوطاجين :التصورات االجتماعية لمصحة لدى تالميذ الثانوي ،دراسة ميدانية بثانويتي الزرامنة
وحسين بولوداني بمدينة سكيكدة ،رسالة ماجستير في عمم النفس االجتماعي غير منشورة ،جامعة سكيكدة،

2010/2009م ،إشراف األستاذ الدكتور سميمان بومدين.
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 – 11عبد الوىاب رماش :التصورات االجتماعية لمجاني العود نحو مؤسسة إعادة التربية واإلدماج االجتماعي
لممحبوسين ،دراسة ميدانية عمى عينة ثمجية من الجناة العود لوسط مدينة سكيكدة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
في عمم النفس االجتماعي ،جامعة سكيكدة2009/208 ،م ،إشراف األستاذ نصرالدين بوليفة.

 – 12عبد الرحمان سيد سميمان،صفاء غازي أحمد :المتفوقون عقميا ،مكتبة زىراء الشرق ،مصر.2001 ،

 – 13عفاف شكري حداد ،نادية ىايل السرور :الخصائص السموكية لمطمبة المتميزين ،دراسة عاممية ،منشورة
بمجمة مركز البحوث التربوية ،العدد ،15قطر ،يناير .1999

 – 14خميل عبد الرحمان المعايطة ،محمد عبد السالم البواليز :الموىبة والتفوق ،دار الفكر ،األردن.2004 ،

 – 15عصام توفيق عبد الحميم قمر :واقع المسؤولية التضامنية في اكتشاف ورعاية الموىوبين ،دراسة منشورة
بمجمة تنمية الموارد البشرية ،العدد ،6مخبر تنمية الموارد البشرية جامعة فرحات عباس سطيف ،الجزائر،

.2008
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أهمية الزرع القوقعي المبكر لتنمية المغة الشفوية والمكتوبة عند الطفل األصم
د .سميرة ركزة – جامعة البميدة  - 2الجزائر
د .نصيرة بونويقة – جامعة محمد بوضياف – المسيمة  -الجزائر
ممخص  :إف زرع القوقعة ( أو الحمزوف ) وسيمة مف الوسائؿ التي قدميا تطور البحث العممي في السنوات
األخيرة  ،وذلؾ لمساعدة الصـ عمى تجاوز إعاقتيـ ،وتسييؿ اندماجيـ في المجتمع ،وىي االستعاضة عف
النظاـ البشري المعقد لتقنية السمع بنظاـ جديد يعتمد عمى جياز متطور يجمع بيف التكنولوجيا البسيطة ومعالجة
المعمومات ,فيي تزيد مف دقة إدراؾ الصوت لدى األطفاؿ وتزيد مف قدرتيـ عمى الكالـ,كما تمنحيـ ميارات
التواصؿ مع محيطيـ االجتماعي .جاءت تقنية زراعة القوقعة في األذف لألطفاؿ الذيف يعانوف مشاكؿ سمعية
لتكوف الحؿ األفضؿ مف األجيزة السمعية المساندة ,كونيا توفر معمومات صوتية بشكؿ أفضؿ ,ومف جية أخرى
فيي تساىـ في تطوير الميارات المغوية لألطفاؿ بشكؿ واضح .عمى أف يتـ زراعة القوقعة في األذف في مرحمة
عمرية مبكرة مف أجؿ أف تتطور الميارات المغوية عند األطفاؿ في سف الثالثة والنصؼ ,كما يمكف أف تقارب
قدراتيـ في ىذا المجاؿ قدرات أقرانيـ السميميف بحيث يسيؿ انخراطيـ في دور الحضانة ورياض األطفاؿ بشكؿ
طبيعي .لكف ىذا التطور الممفت في الميارات المغوية لدى األطفاؿ الذيف يعانوف مف مشاكؿ في السمع ,لف
يحدث إال إذا تـ إخضاع الطفؿ لعممية زرع القوقعة قبؿ بموغ سف الثانية ,بحيث تصبح مفرداتو غنية ,كما
يستطيع أف يستخدـ الجمؿ الطويمة بشكؿ متكرر ,إلى جانب استعمالو لممفردات الغير مألوفة .لكف الكثير مف
اآلباء يبدوف مخاوؼ تجاه إخضاع الطفؿ لعممية زرع القوقعة ,وذلؾ كونيا عممية جراحية في الرأس ,باإلضافة
إلى أنيـ يفضموف أخذ الوقت الكافي لدراسة الخيارات المتاحة أماـ الطفؿ األصـ ,التي يمكف أف تعمؿ عمى
تحسيف القدرات السمعية لديو .سنتناوؿ في ىذه المداخمة أىمية الزرع القوقعي المبكر وبرنامج التأىيؿ المغوي
لتنمية المغة الشفوية والمكتوبة عند الطفؿ األصـ.

Summary:
The implant shell (or snail) and of the means provided by the development of
scientific research in recent years, in order to help deaf people to overcome their
disabilities, and to facilitate their integration into society, which is replaced by the
human system complex technique hearing a new system relies on a sophisticated
combination of simple technology and processing information, they increase the
accuracy of voice recognition in children and increase their ability to speak, and give
them the skills to communicate with their social surroundings. The cochlear implant
technology in the ear for children with hearing problems to be the best solution to
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support audio devices, it provides better sound information, on the other hand they
contribute to the development of children's language skills and clearly. To be
cochlear implant in the ear at an early age in order to develop language skills in
children at the age of three and a half, it can also approximate their abilities in this
area proper capabilities of their peers so as to facilitate their involvement in nurseries
and kindergartens naturally. But this development is interesting in language skills in
children who suffer from hearing problems, will not happen unless subjecting the
child to a transplant cochlea before reaching the age of two, so that his vocabulary is
rich, can also be used long sentences frequently, along with its use of the vocabulary
of others familiar. But a lot of parents seem to subdue the child fears of cochlear
implants, and the fact that it was in the head surgery, in addition to that they prefer to
take the time to study the options available to deaf child, that can work to improve the
audio capabilities has We will discuss in this presentation the importance of early
cochlear implantation and language rehabilitation program for the development of
oral and written language when deaf child
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 -1زراعة القوقعة

تاريخ ظهو ار لقوقعة:

كانت البداية الفعمية المكتوبة حوؿ زراعة القوقعة عاـ  0591في فرنسا عمى يد  ،Djourno & Eyriesأما

المحاوالت األولى فقد بدأت في الواليات المتحدة األمريكية عاـ  0520حيث تـ زراعة جياز ذو قطب واحد لدى
مريض كما قاـ بزراعة عدة أجيزة أخرى في نفس السنة ،أدت الى تحسف السمع لديو إال أنو لـ يستطع فيـ

الكالـ .لكف خالؿ عدة أسابيع تـ تحسيف األجيزة بواسطة السميكوف ،وقد شجعت ىذه النتائج عمى جعؿ أحد
الميندسيف ينفؽ عدة سنوات لتصميـ كؿ مف األقطاب الخارجية واألقطاب المزروعة.

وفي عاـ  0521تمت محاولة ستانفورد لتحسيف أجساـ الخاليا في العقد العصبية بزرع مجموعة مف ستة

أقطاب في المركز الرئيسي لمحرقفة حيث استطاع المرضى أف يميزوا إشارات الكالـ إال أنيـ لـ يفيموا الكالـ.
وترتب عمى ذلؾ عدـ االىتماـ بنتائج ىذه األبحاثإال بقدر ضئيؿ جدا خاصة بعد أف عقد المؤتمر الجراحي

لزراعة القوقعة عاـ  0529والذي كاف مثي ار لمجدؿ مف خالؿ السمبيات الناتجة عف استخدـ ىذه الطريقة .إال أف
ىذا الجدؿ ح مؿ العديد مف األطباء والباحثيف عمى تجريب ىذه الطريقة واختبارىا وىذا يظير في عدد الدراسات
واألبحاث التي أجروىا فيما بعد ضمف ثالثة أجياؿ.

حيث ظير الجيؿ األوؿ في عاـ  0525حيف قاـ  Houseبسمسمة مف االختبارات لزراعة القوقعة استخدـ معيا

أنظمة قطبية مكونة مف  9أقط اب ،إال أنو لـ يالحظ أي تحسف في القدرة عمى تمييز الكالـ لدى المرضى

المقارنة بنظاـ القطب الواحد.

ونتيجة لتضارب نتائج األبحاث حوؿ زراعة القوقعة بقي المينييف حذريف في استخداـ ىذه الطريقة خاصة مع

غياب المقاالت واألبحاث المنشورة في المجاالت المتخصصة .إال انو في عاـ  0511بدأ االىتماـ مف أجيزة
اإلعالـ مما أدى الى تقديـ عدة طمبات لتمويؿ األبحاث حوؿ زراعة القوقعة مف قبؿ المركز الوطني الصحي.

وقد تـ نشر نتائج األبحاث والتي أكدتأف بعض المرضى قد تحسنت قدرتيـ عمى فيـ الكالـ ،كما زادت قدرة

البعض عمى فيـ أصوات البيئة ،فضال عمى أف زراعة القوقعة قد ساعدت المرضى عمى التحكـ بأصواتيـ.

أما الجيؿ الثاني فقد بدأ ببداية الثمانينات مف خالؿ زراعة األقطاب المتعددة وقد حدث ذلؾ في الواليات

المتحدة األمريكية وفي استراليا وباريس ،حيث أجريت العديد مف الدراسات والتي أثبتت فعالية زراعة األقطاب

المتعددة في فيـ الكالـ وفي زيادة نمو الكممات والجمؿ.

في حيف اخذ الجيؿ الثالث اتجاه تطوير األجيزة المستخدمة مع زراعة القوقعة ،حيث قاـ المعيد القومي لمصحة

عاـ  0519بتطوير معالج جديد يساعد زارعي القوقعة عمى فيـ الكالـ والحديث .كما اجريت تطورات أخرى في
العاـ  0511-0512مف قبؿ مجموعة مف الشركات ،التي أثبتت أف المرضى الذيف استخدموا ىذه األجيزة
المطورة قد حصموا عمى عالمات كاممة في اختبارات فيـ الجمؿ ،كما حصموا عمى درجات في السمع تقارب

السمع الطبيعي بعد أف أجريت عمييـ اختبارات سمع.
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المستفيدون من زراعة القوقعة:
عادة ما نجد األفراد المصابوف بصمـ شديد إلى شديد جدا ممف يتراوح فقدانيـ السمعي مف  11ديسبؿ فما فوؽ،
مف الذيف ال يستطيعوف االستفادة مف المضخمات(السماعات) المألوفة ىـ المرشحوف لزراعة القوقعة .حيث أف

الصمـ الشديد جدا قد ينتج عف فقداف وظيفة الخاليا الشعرية في القوقعة ،والتي تؤثر عمى توليد النبضات
العصبية والنشاط الكيربائي في العصب السمعي.
تصنيف زراعة القوقعة:

ويشير جيرجر إلى أف زراعة القوقعة تصنؼ ضمف مجموعتيف:

 .0زراعة القوقعة لمكبار :الذيف ولدوا صما أو أصيبوا بالفقداف السمعي بعد الوالدة ويمكف أف يستفيدوا مف
زراعة القوقعة خصوصا كمساعدة لقراءة الشفاه.

فقد أثبتت الدراسات التي أجريت بيدؼ معرفة أثر زراعة القوقعة عمى الكبار الذيف ولدوا صما أف ىناؾ

شكوؾ في مدى فيميـ لألصوات بعد عممية زراعة القوقعة وذلؾ لعدة أسباب أىميا :أف الفرد قد ال

يكوف لديو ذاكرة حوؿ أحرؼ العمة وكيؼ تبدو ،كما أف الجياز السمعي قد يكوف مدم ار نتيجة حرماف
الفرد مف السمع فترة طويمة ،وىذا يؤشر إلىأف النظاـ السمعي لف يتجاوب مع الصوت ،ألف حجـ خاليا

الجسـ في مركز السمع والجياز العصبي تكوف قد تقمصت ،ىذا باإلضافةإلىأف عممية التحفيز التي
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تحدث خالؿ مرحمة الطفولة بغرض تشكيؿ الروابط العصبية لف تنمو وتتطور بشكؿ طبيعي في غياب
عممية التحفيز ولذا يتوقع أف تكوف استجابتيـ غير طبيعية.

ولذا تشير معظـ الدراسات أف الكبار الذيف كانوا صما منذ الوالدة قد سجموا استجابات قميمة جدا مف

الفيـ لمكالـ بواسطة الزراعة .في حيف أشارت القميؿ مف الدراسات أف عددا قميال مف األفراد قد حققوا
تقدما في فيـ الكالـ في مستوى عالي .مع أف العديد مف األفراد الذيف لـ يحصموا عمى فيـ لمكالـ

يمبسوف أجيزتيـ يوميا ومرتاحيف بيا ،وذلؾ بسبب:
أف الجياز يمكنيـ مف السمع.

أ.

ب.

أف الجياز يساعد عمى سماع الكالـ.

ت.

أف الجياز يمكنيـ مف تمييز بعض األصوات مثؿ رنيف الياتؼ.

أف زراعة القوقعة تمكنيـ مف تنظيـ إنتاج الكالـ بشكؿ جيد مما يؤدي إلى تحسيف نوعية

ث.

الصوت.

أما فيما يتعمؽ بالدراسات التي بحثت في زراعة القوقعة لمكبار الذيف أصيبوا بفقداف سمعي مكتسب فقد
ّ
أثبتت الدراسات أنيـ يستفيدوف مف زراعة القوقعة بشكؿ اكبر وذلؾ بسبب معرفتيـ باألصوات وسماعيـ
ليا مف قبؿ ،ولذا نجدىـ قادريف عمى سماع وتمييز األصوات وفيـ الكالـ العادي ،وسماع األصوات

البيئية .إالأف بعضيـ أشار إلى أنيـ قد يجدوف بعض الصعوبات في سماع األصوات ضمف
المجموعات الكبيرة أو المسافات البعيدة ذات الحواجز (كاألبواب) ،كما أنيـ يجدوف صعوبة في فيـ

كالـ بعض األطفاؿ في مراحؿ عمرية معينة ،أو في الحاالت التي يقؼ فييا المتحدث في مكاف ال

يقابؿ فيو زارع القوقعة.

 .6زراعة القوقعة لألطفاؿ الصغار :الذيف لد ييـ فقداف سمعي شديد جدا ،وال يستفيدوا مف السماعات الطبية
االعتيادية ،ويمكف أف يستفيدوا مف زراعة القوقعة.

وفي ىذا الصدد أشارت الدراسات أف األطفاؿ الذيف اجروا عممية زراعة القوقعة مف مستخدمي لغة

اإلشارة والذيف كانوا يعانوف مف صعوبة فيـ الكالـ أف ميارات التواصؿ لدييـ قد تحسنت بشكؿ ممحوظ.

وىذا ما أكده كؿ مف  Kuwin& Stewartفي الدراسة التي أجرياىا عمى أطفاؿ يعانوف مف إعاقة
سمعية شديدة ،كما أضافا إلى انو يمكف مالحظة التحسف الممحوظ في ميارات التواصؿ وسمع الكالـ

لزارعي القوقعة مف خالؿ متابعتيـ لفترات طويمة ،خاصة وأف لغة الطفؿ تتحسف دوما مع تقدمو في
العمر.

فقد أثبتت الدراسات انو كمما كاف عمر الطفؿ صغي ار أثناء إجراء عممية زراعة القوقعة كمما كاف ذلؾ

ذلؾ أفضؿ ،وىذا ما أشارت اليو دراسة مف أناألطفاؿ الذيف يقؿ أعمارىـ عف خمس سنوات ىـ أكثر

استفادة مف زراعة القوقعة اذا ما قورنوا بغيرىـ.

مكونات زراعة القوقعة:
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.0

ميكرفوف يمتقط اإلشارات.

.3

معالج لإلشارات يستقبؿ اإلشارات المحولة عبر السمؾ.

.6

د .سميرة ركزة – د .نصيرة بونويقة

سمؾ صغير يستقبؿ اإلشارات مف الميكرفوف.

.1

بطارية تقوـ بشحف المعالج وتقوـ بجعؿ اإلشارات مناسبة اإلحساس مف قبؿ الجياز العصبي.

.2

المستقبؿ المزروع تحت الجمد فوؽ أو خمؼ اإلذف ،والذي يستقبؿ اإلشارات التي يرسميا

.1

مجموعة مف األسالؾ الرفيعة التي تستقبؿ اإلشارات وتنقميا إلى القطب الكيربائي المزروع في

.9

محوؿ الذبذبات اإلشعاعية الذي يستقبؿ اإلشارات المعالجة مف قبؿ السمؾ.
المحوؿ عبر الجمد.

األذف الداخمية أو القوقعة.

آلية زراعة القوقعة:
زراعة القوقعة مصممة إلثارة العصب السمعي مباشرة .حيث تزرع أقطاب كيربائية في القوقعة .القطب

الكيربائي الذي يكوف ممحقا أو مربوطا مع دورة كيربائية مزروعة في العظـ الصدغي .اإلشارات الصوتية
تستقبؿ بواسطة ميكرفوف ممحؽ أو مربوط مع مضخـ بالغ التعقيد .المضخـ عندئذ يرسؿ إشارات لمقطب بواسطة
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الدورة المزروعة .وعندما يستقبؿ القطب الكيربائي اإلشارة فانو يزود بإشارات كيربائية لمقوقعة ،وبالتالي إثارة

العصب السمعي.

خطوات زراعة القوقعة:
تمر زراعة القوقعة بثالث خطوات ىي :ما قبؿ العممية الجراحية ،وفترة الجراحة والنقاىة ،وفترة ما بعد الجراحة
أو ما تعرؼ بفترة إعادة التأىيؿ .وسنتناوؿ كؿ منيا بشيء مف التفصيؿ فيما يمي:

أوال :فترة ما قبل الجراحة:

 .0إجراء اختبارات سمعية وطبية متتابعة قبؿ إجراء الجراحة لتقييـ مدى استفادتيـ مف عممية الزراعة.

 .6إجراء تقييـ نفسي لممعاقيف سمعيا وآباءىـ لمتأكد مف معرفتيـ بخطوات العممية وما قد يترتب عمييا مف
آثار.

 .3تحديد نقاط القوة والضعؼ التي يمكف أف تساعد أو تعيؽ التكيؼ قبؿ عممية الزراعة.
 .1تطوير خطة سموكية إلعادة التأىيؿ السمعي.

 .9تحديد المشكالت السموكية التي يعاني منيا المعاقيف سمعيا الذيف سيخضعوف لمعممية كالشعور
باإلحباط.

 .2إجراء مقابالت مع المرضى يتـ مف خالليا عرض كافة المعمومات الضرورية عف عممية الزراعة،
وكيفية حدوثيا وما يسبقيا ويعقبيا ،وما ىي مزاياىا وسمبياتيا المحتممة.

ثانيا :فترة الجراحة والنقاهة:

عادة ما تتطمب فترة النقاىة الصبر والتكيؼ مف المرضى نتيجة لما يشعرونو مف اإلحباط والخوؼ والتوقع ،لذا

ىـ يدركوف أف األسابيعاألولى ىي الفترة األصعب.

مما يحتـ عمى الفريؽ القائـ عمييـ تقديـ برنامج مكثؼ يتضمف نوع مف التدريب والمعالجة النفسية ،وذلؾ بسبب

مشاعر الخوؼ والقمؽ التي يشعرونيا مف نتائج العممية الجراحية ،ىذا باإلضافةإلى قمقيـ عمى مظيرىـ الخارجي

فيما يتعمؽ بشعرىـ ووضعية رأسيـ اثر العممية الجراحية.

ثالثا :فترة إعادة التأهيل:

وتتـ فترة إعادة التأىيؿ بعد  9-3أسابيع مف إجراء العممية ،وفييا يتـ تفصيؿ األجيزة التي تساعد المرضى عمى
تمقي بعض اإلشارات غير الطبيعية التي تنقؿ ليـ بواسطة الجياز ،بحيث يتـ تدريبيـ عمى الميارة األولى مف

خالؿ جمع النماذج الصوتية الكيربائية مع النماذج التي كانوا يسمعونيا والتي تكوف ذات معنى ليـ .ولذا يفضؿ
اإلسراع في ارتدائيـ لمجياز واستخداميـ لو ،الف ذلؾ يساعدىـ عمى سرعة التعمـ وتحسيف ميارات الكالـ
والتواصؿ مع اآلخريف خالؿ ىذه الفترة.
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العوامل المؤثرة في نجاح زراعة القوقعة:
أجمع العديد مف العمماء أف ىناؾ عددا مف العوامؿ التي قد تؤثر عمى نجاح زراعة القوقعة لممعاقيف سمعيا مف

حيث االستفادة ،وقد حصروا تمؾ العوامؿ باآلتي:
أ.

العمر الذي أصيب فيو الشخص بالفقداف السمعي.

ب.

المستوى التعميمي واألداء األكاديمي لمشخص.

ث.

األسموب او الطريقة التي يستخدميا الشخص قبؿ إجراء العممية الجراحية.

ت.
ج.

مدى تأثير البيئة المنزلية عمى الشخص ،مف حيث القبوؿ والتقبؿ.
كثافة برنامج التدريب واعادة التأىيؿ السمعي الذي يتمقاه بعد إجراء عممية زراعة القوقعة.

االتجاهات حول زراعة القوقعة:

تضاربت آراء العمماء واألطباء حوؿ زراعة القوقعة مف مؤيديف ومعارضيف ،فظير ىناؾ اتجاىاف متعاكساف

حوؿ ىذه القضية ،ىما:


االتجاه األوؿ :ويؤيد فيو الباحثيف واألطباء عممية زراعة القوقعة ألنيا مف وجية نظرىـ تساعد عمى

تدريب وتعميـ وتربية المعاقيف سمعيا كأحد أفراد المجتمع ،فيي بيذه الطريقة تسمح بدمجيـ في ظؿ

الحياة الطبيعية العادية التي لطالما حرموا منيا ،عمى أساس أنيا مف تحسف قدرتيـ عمى اكتساب
واستخداـ المغة العادية ،فضال عمى ما سوؼ تتركو عمييـ مف آثار ايجابية في النواحي االجتماعية

والنفسية واألكاديمية.


أما االتجاه الثاني :فيو يعارض عممية زراعة القوقعة الف الباحثيف يروف أنيا تحرـ المعاقيف سمعيا مف

ثقافة الصـ التي ا عتادوىا وأصبحوا جزءا مف عالـ السامعيف ،واف حدث ذلؾ إال أنيـ سيواجيوف مشاكؿ

شاقة في فيـ وادراؾ الحديث المتداوؿ أماميـ لفترات طويمة نسبيا عمى أحسف الظروؼ.

والمتأمؿ ليذيف االتجاىيف يجد أف لكؿ منيما مزايا وعيوب ،قد تجعؿ لكؿ وجية نظر منطقية إلى حد بعيد

أف أغفمنا وجية النظر األخرى .فالسؤاؿ الذي قد يطرح نفسو عمينا اآلف  -إلى أي مدى قد تكوف عممية زراعة
القوقعة مفيدة لألطفاؿ؟

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

09

العدد ( )10جوان 6102

د .سميرة ركزة – د .نصيرة بونويقة

أهمية الزرع القوقعي المبكر لتنمية المغة الشفوية والمكتوبة عند الطفل األصم

ولنجيب عمى ىذا التساؤؿ قد نحتاج لعرض نتائج مجموعة مف الدراسات التي بحثت في ىذا الموضوع مف

زوايا متعددة .حيث تعددت الدراسات التي بحثت في زراعة القوقعة مف حيث العمر الزمني فكاف منيا ما اجري

عمى األطفاؿ قبؿ سف  9سنوات ،ومنيا ما أجري عمى األطفاؿ بعد ىذا السف وذلؾ لبحث أثر زراعة القوقعة
عمى إدراؾ وفيـ الكالـ ،وسنعرض في األسطر التالية نتائج بعض الدراسات في ذلؾ.

فقد قاـ ماياموتو )(Miyamoto, 1993بإجراء دراسة مقارنة حوؿ أثر زراعة القوقعة عمى مجموعة مف األطفاؿ
المصابيف باإلعاقة السمعية منذ الوالدة قد بمغ عددىـ  00طفال ،ومجموعة مف األطفاؿ المصابيف باإلعاقة

السمعية بعد الوالدة والبالغ عددىـ  01طفال ،وقد تراوحت أعمار االطفاؿ في المجموعتيف ما بيف سنة إلى 1
سنوات ،إالأف نتائج دراستو لـ توضح وجود أي فروؽ بيف المجموعتيف في أداء وفيـ الكالـ.

إال أف ىذه النتيجة ال تتفؽ في إحدى زواياىا مع ما توصؿ إليو والتزماف  Waltzmanمف خالؿ الدراسة

التي أجراىا عمى  01طفؿ أصـ يبمغوف الثالثة مف عمرىـ ،مف زارعي القوقعة والذيف قد تمقوا تدريبا شفويا مكثفا
مع إعادة في التأىيؿ ،حيث قاـ بتتبعيـ خالؿ حقبة زمنية استمرت العاميف ،والتي عمى آثرىا توصؿ إلىأف ىؤالء

األطفاؿ قد حققوا مستويات عالية جدا في أداء وفيـ الكالـ.

وىذا ما تؤكده دراسة دوميكو والبفير ) (Domico&Lupfer, 1994التي أشارت إلى تحسف أداء وفيـ الكالـ

األطفاؿ الذيف قاموا بزراعة القوقعة قبؿ سف  9سنوات ،كما أشا ار أف تحسف في أداءىـ وفيـ الكالـ مرتبط
بالعمر الذي حدث فيو الفقداف السمعي والعمر عند زراعة القوقعة.

إال أف نتائج ىذه الدراسات قد خالفت نتائج بعض الدراسات األخرى كالدراسة التي أجراىا فيرنوف وبوؿ

) (Vernon & Poole, 1996عمى  11طفؿ ممف قاموا بعممية زراعة القوقعة بعد سف الخامسة والذيف لـ
يظيروا أي تحسف بعد إجراء العممية في أداء وفيـ الكالـ.

فبعد ىذا العرض الموجز عف نتائج بعض الدراسات يمكننا القوؿ انو قد يكوف منف الصعب عمينا الحكـ عمى

أثر زراعة القوقعة بناء عمى العمر الذي يتـ فيو إجراء العممية الجراحية .فقد أشارت أحد الدراسات أف األطفاؿ
الذيف استخدموا زراعة القوقعة والذيف كانوا يعانوف مف صعوبة في فيـ الكالـ والذيف كانوا يستخدموف لغة اإلشارة

قبؿ الزراعة أف ميارات التواصؿ لدييـ قد تحسنت بشكؿ ممحوظ.

إال أف الدراسة التي أجراىا كالويف وستيوارت ) (Kluwin& Stewart, 2000عمى مجموعة مف طمبة

المرحمة االبتدائية مف زارعي القوقعة ،أشارت إلى عدـ تحسف ممحوظ في قدراتيـ الكالمية بعد مالحظتيـ لمدة

زمنية بمغت  2أشير .إال أف الدراسة قد توصمت إلى انو يمكننا الحكـ عمى نجاح وأثر زراعة القوقعة مف خالؿ
متابعة تحسف ميارات الكالـ والتواصؿ مع تقدـ الزمف ،وخاصة واف لغة الطفؿ تتحسف وتنمو دوما مع تقدـ

العمر إذا ما تـ توفير التدريب المكثؼ.

ىكذا نجد أف ىناؾ تفاوت في نتائج الدراسات في إثبات مدى فاعمية عممية زراعة القوقعة لممعاقيف سمعيا،

وقد يرجع ذلؾ التفاوت لعدة أسباب منيا عينة البحث ،وعدـ ثبات متغيرات البحث ،أو طوؿ فترة المتابعة ،أو
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بعض العوامؿ النفسية واالجتماعية لألطفاؿ ،أو خبراتيـ المعرفية...،الخ ،وعوامؿ أخرى كثيرة ال تجعمنا نجزـ

بنتائجيا ،خاصة أف الميارات المغوية والتواصمية ىي مف أكثر الميارات تداخال مع القدرات المختمفة.
نتائج الزرع القوقعي عمى مستوى السمع والنطق عند الطفل:

بشكؿ عاـ كمما كاف مستوى النطؽ عند حدوث اإلصابة متطو ار أكثر كانت نتائج التأىيؿ بعد الزرع أفضؿ
.

وأوضح

-بعد العمؿ الجراحي يصبح المريض قاد ار عمى سماع األصوات وانما بشكؿ مشوه وغير واضح .ووظيفة

التأىيؿ مساعدة المريض عمى فيـ ىذه األصوات مع دالالتيا المناسبة .وتسيؿ ىذه العممية بوجود مخزوف

سابؽ مف الكممات .لذا يعطي التأىيؿ نتائج ممتازة في إصابات نقص السمع المكتسبة المتأخرة بسبب إمكانية
المقارنة بيف األصوات الجديدة والمحزونات القديمة.

 -عمى مستوى النطؽ فإف صوت يصؿ بعد فترة مف التأىيؿ إلى نطؽ يماثؿ مايتكمـ بو شخص لديو نقص سمع

الشدة.

متوسط

-وباختصار فالتدريب الجيد بعد الزرع المتقف يوصمنا إلى نطؽ مقبوؿ مما يسمح بمتابعة حياة اجتماعية نافعة.

وتبقى النتائج مرىونة بعوامؿ كثيرة

 -2برنامج التأهيل المغوي لزارعين القوقعة االلكترونية :تعتمد عممية التأىيؿ في األساس عمى تدريب الدماغ
لكيفية سماع وفيـ الكالـ مف خالؿ القوقعة االلكترونية ونظ ار الف القوقعة االلكترونية تعيد القدرة لممريض عمى
سماع غالبية األصوات فاف تجربة السمع األولى مف خالؿ القوقعة االلكترونية تكوف مجيدة نظ ار لمزخـ الكبير
في األصوات المسموعة فعمى سبيؿ المثاؿ تكوف األصوات البيئية منيا والكالمية مختمفة عما يتذكره

الدماغ لمذيف فقدوا سمعيـ في مرحمة متأخرةأي بعد اكتسابيـ لمغة أمااألطفاؿ الذيف فقدوا سمعيـ منذ الوالدة فقد
يحتاج الدماغ لبعض الوقت ليميز ماىية ىذه األصوات وما تؤديو مف معاني ودالالت وعادة ما تكوف العممية

مستمرة لفترة طويمة المدى وفي األغمب تحصؿ أفضؿ النتائج عندما يقوـ المريض باستخداـ القوقعة طواؿ
الوقت.

يتمكف األطفاؿ المستفيدوف مف الزرع القوقعي والتأىيؿ المغوي مف اكتساب المغة الشفوية والقراءة والكتابة وتتمثؿ

خطوات البرنامج في :

) (1إشعار الطفل بوجود صوت:

تمؾ ىي الخطوة األولى في التدريب السمعي  ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ القرع عمى أدوات مختمفة تصدر

أصوات عالية ؛ كالقرع عمى طبؿ  ،دؽ الباب  ،النفخ في آلة موسيقية.
) (2االستجابة الحركية لممثير الصوتي:

تمؾ ىي الخطوة الثانية في التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا مف خالؿ اقتراف األصوات الناتجة مف األدوات

بحركات معينة يستجيب ليا الطفؿ عند سماعو ليا .مثاؿ ذلؾ:

-وضع قطعاً مف الحموى أماـ الطفؿ وحيف سماعو لمصوت يتناوؿ قطعة الحموى
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 -وضع أدوات أماـ الطفؿ مماثمة لألدوات التي نقرعيا إلحداث الصوت  ،عمى أف يطمب مف الطفؿ

قرع األداة التي أمامو المماثمة لألداة التي أحدثت الصوت

 -وضع مجموعة ألعاب أماـ الطفؿ ويربط كؿ لعبة مف ىذه األلعاب بصوت معيف  ،بحيث يأخذ

الطفؿ المعبة عند سماع الصوت المقترف بيا.

 ُيطمب مف الطفؿ أف يرفع يده حيف سماعو لمصوت. -أو يربط بيف الصوت وصورة األداة التي أحدثت الصوت  ،مثؿ صورة الطبمة بصوتيا  ،أو صورة

الديؾ بصوتو.

 ُيطمب مف الطفؿ التصفيؽ أو الوقوؼ أو الدوراف حيف سماعو لمصوت.) (3تمييز عدد الطرقات الصادرة عن صوت األداة:

تمؾ ىي الخطوة الثالثة في التدريب السمعي ،فبعد أف يتعرؼ الطفؿ ضعيؼ السمع عمى صوت األدوات

المختمفة يطمب منو المدرب أف يميز عدد ىذه الطرقات.ويمكف استخداـ نفس أساليب االستجابة التي اتبعت في
الخطوة الثانية؛ فعمى سبيؿ المثاؿ :يمكف أف يأخذ الطفؿ ثالث قطع مف الحموى عند سماعو لثالث طرقات
عمى الطبمة . .وىكذا . . .إال أنو يتعيف عمى المدرب أف يضع في اعتباره قدرة الطفؿ عمى العد  ،إضافة إلى

فيمو لمفيوـ العدد.

) (4تمييز مصدر الصوت :

تمؾ ىي الخطوة الرابعة في التدريب السمعي  ،فبعد أف يتعرؼ الطفؿ ضعيؼ السمع عمى أصوات أدوات مألوفة
لديو في بيئتو  ،يبدأ المدرب التقدـ خطوة لألماـ  ،وذلؾ بأف يصدر صوتيف  ،ويطمب مف الطفؿ أف يتعرؼ

عمييما ( يميز بينيما )  .فعمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف أف يصدر المدرب صوت نفير و صوت طبمة . . .وما إلي
ذلؾ  .كما انو يمكف في ىذه الخطوة أف يطمب مف الطفؿ أف يميز بيف أصوات المواصالت والبيئة واإلنساف

والحيواف والطيور.

) (5التعرف عمى مصدر (اتجاه) الصوت:

تمؾ ىي الخطوة الخامسة في التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ قياـ المدرب بإصدار صوت ما ،ثـ

بعد ذلؾ  -يطمب مف الطفؿ ضعيؼ السمع أف يتعرؼ عمى الجية التي صدر منيا الصوت .وفى ىذه الخطوة

يتعيف عمى المدرب أف يركز عمى عممية التدريب عمى معرفة مصدر الصوت ،وليس عمى األذف التي يسمع بيا

الطفؿ الصوت.

) (6تمييز شدة الصوت:

وىي الخطوة السادسة مف خطوات التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ طمب المدرب مف الطفؿ ضعيؼ
السمع التعرؼ عمى الصوت المرتفع و الصوت المنخفض وأف يميز بينيما .وفى ىذه الخطوة يمكف االستعانة

بأشرطة الكاسيت وبرامج الحاسب.
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) (7التدريب عمى التركيز واالنتباه السمعي:
وىي الخطوة السابعة مف خطوات التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ طمب المدرب مف الطفؿ

ضعيؼ السمع االستجابة بالحركة عند سماعو الصوت ؛ ذلؾ أنو في بعض األحياف تصبح حركة الطفؿ روتينية
دوف إدراؾ أو تركيز عمى ما يسمع  ،كما قد يقوـ الطفؿ بالحركة كاستجابة تمقائية دوف صدور الصوت  ،ولذلؾ
يتعيف عمى المدرب أف يتنبو إلي ذلؾ في أثناء التدريب السمعي  ،وأف يراعى التنوع في إصدار األصوات مف

حيث الشدة و النوع وذلؾ حتى يتأكد القائـ بعممية التدريب مف استفادة الطفؿ مف التدريبات السمعية .ويتـ ذلؾ
مف خالؿ الخطوات التالية:

) (8التدريب عمى سماع أصوات حية مألوفة في البيئة:

وىي الخطوة الثامنة واألخيرة مف خطوات التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ تدريب الطفؿ ضعيؼ

السمع عمى األصوات الحية المألوفة في بيئتو  ،كأف يقوـ الطفؿ بزيارة حديقة الحيواف  ،وتعريفو بأصوات
الحيوانات الموجودة .وتبدو أىمية ىذه الخطوة في أنيا تتيح لمطفؿ فرصة التدريب عمى األصوات المتحركة

ونبرات األصوات  ،وفى حالة عدـ توفر حديقة لمحيوانات  ،يمكف لممدرب تدريبو عمى سماع ىذه األصوات عف

طريؽ أشرطة الكاسيت  ،ويمكف تعميـ ىذه الخطوة عمى باقي األصوات الحية المألوفة الموجودة في نطاؽ بيئة
الطفؿ.

الصوت والنطق بالنسبة لمطفل زارع القوقعة:

 -0نػعػود الػطػفػؿ عػمػى االنػتػبػاه قػبػؿ بػدايػة الػكػالـ لػمػنػظر مػباشػرة فػي الػفػـ لػكػي يػتػعػمػـ الػقػراءة عمى الشفاه
ويعرؼ مكاف النطؽ.

 -6يػجػب مػشػاركػة كػؿ الػمػحػيػطػيػف بػالػطػفػػؿ فػي عػمػمػيػة الػتػعػمػـ .

 -3كػؿ فػرد مػف أفػراد الػعػائػمػة مػمػزـ بػتػخػصػيػص وقػت مػػع الػطػفػؿ لػمػتػعػمػػـ.
 -1عػدـ اسػتػعػمػاؿ أي شػكػؿ مػف أشػكػاؿ لػغػة اإلشػارة لػمػتػواصػؿ مػع الػطػفػؿ والػتػركػيػز عػمى اسػتػعػمػاؿ وت ػطػويػر
الػسػمػع.

 -9قػبػؿ بػدايػة تػربػيػة الػصػوت يػجػب تػطػويػر الػتػنػفػس واسػتػعػمػاؿ طػريػقػة الػنػسػؼ عمػى الػيػواء.
 -2نػبػدأ بػالػمػصػوتػػات voyelleث ػػـ نػذىػػب إلػػى الػحروؼ.

 -1كػؿ حػرؼ يػتػعػم ػمػو الػطػفػؿ فػي مػػدة ال ت ػقػػؿ عػف ثػالثػػة أيػػاـ يػعػيػده كػػؿ م ػػف فػػي الػبػيػػت ل ػكػػي يرسخ ف ػػي
ذى ػ ػػف الػطػف ػػؿ.

 -1ع ػنػػد تػعػمػـ الػطػفػؿ الػحػرؼ يػجػب أف نػخػتػار لػو كػمػمػات قػصػيػرة ب ػػيا ىػػذا الػحػػرؼ م ػػع م ػ ارع ػػاة أف ى ػػذا
الحرؼ يػجػب أف يػكػوف فػي بػدايػػة وسػط نػيػايػة الػكػمػمة.

 -5ب ػعػػد ثػالث سػنػوات يػجػب أف يػتػبػع كػؿ عػمػم ػيػػة تػعػمػـ حػػرؼ كػتػابػتػو .

 -01عػمػمػيػة الػكػتػاب ػ ػػة ت ػكػػوف ب ػش ػكػػؿ ك ػب ػي ػػر ..
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 -00تػتػبػع عػمػمػيػػة ت ػع ػمػػـ كػػؿ حػػرؼ والػكػم ػمػػات الػقػصػيػرة بػالػص ػػور.

 -03اس ػت ػع ػمػػاؿ ت ػمػػاريػػف اإليػ ػقػػاع ال ػمػػوس ػيػػقي لػم ػتػعػود عػػمى الػتػػدرج الػصػػوتػػي الص ػحػيػح لػمػكػمػمة .الػحػواس األيػاـ
األلػواف أسماء أفػراد العائمة أسماء الصموات وأسماء الفواكو وأسماء الحيوانات.

 -01أصوات ا إلنساف الذكر واألنثى وأصوات الحيوانات وأصوات الباب التمفاز كؿ ىذه األصوات ميمة ومعرفة
الفرؽ بينيا.

 -09في نياية كؿ أسبوع يجب إجراء حصة الرسـ الحر لمطفؿ الف الرسـ إسقاطي ويعبر عف كؿ ما يفرح

ويزعج الطفؿ فنقوؿ لو مثال ارسـ العائمة أو ارسـ المنزؿ أو األصدقاء أو ماذا يجري في المنزؿ أو الشارع

............

 -02في بعض األحياف نؤتى ببعض أصدقائو إلى المنزؿ أو أبناء األخ أو األخت أو العـ أو الخاؿ ونترؾ
المجاؿ مفتوح لمتعبير و المعب شرط عدـ استعماؿ لغة اإلشارة.
المراجع العربية:

 -0فتحي السيد عبد الرحيـ ( )0551سيكولوجية األطفاؿ غير العادييف واستراتيجيات التربية
الخاصة.دار القمـ .الكويت.
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الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجهة نظر المعممين

أ .خولة معتوق – أ .يمينة صالح

الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجهة نظر المعممين
أ .معتوق خولة  -جامعة محمد بوضياف – المسيمة  -الجزائر
أ .صالح يمينة  -جامعة محمد بوضياف – المسيمة  -الجزائر

ممخص :ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجية نظر المعممين،
إلى جانب الكشف عن الفروق في الذكاء الوجداني تبعا لممتغيرات (الجنس ،التخصص ،الخبرة) .ولمتحقق من
ىذه األىداف تم تكييف مقياس الذكاء الوجداني لفاروق السيد عثمان ومحمد عبد السميع رزق ( .)2001وبعد

التأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة تم التطبيق عمى عينة قواميا ( )46معمما ،اختيروا بطريقة
عشوائية من مدارس المعاقين سمعيا لكل من واليات المسيمة وبرج بوعريريج وباتنة وذلك خالل الموسم الدراسي

 .2013/2012وأسفرت نتائج الدراسة عمى ما يمي:

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في الذكاء الوجداني تعزى الى الجنس.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في الذكاء الوجداني تعزى الى التخصص.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في الذكاء الوجداني تعزى الى الخبرة.
 -4مستوى الذكاء الوجداني متوسط لدى المعاقين سمعيا من وجية نظر المعممين.

الكممات المفتاحية :الذكاء الوجداني – المعاقين سمعيا – مربي مختص.

Résumé:
La présente étude visait à identifier le niveau de l’intelligence émotionnelle parmi les
malentendants du point de vue des enseignants. En plus de détecter des différences
dans l’intelligence émotionnelle en fonction des variables (sexe, spécialité,
expérience). Pour enquêter sur ces objectifs d'une mesure de l'intelligence
émotionnelle par Farouk Sayed Mohammed Othman et Abd-Essamie Rizk(2001) a
été adapté. Après avoir confirmé les propriétés psychométriques des outils de l'étude,
a été appliquée sur un échantillon de (46) enseignants, choisis au hasard dans les
écoles de Malentendants pour chacun des états de M'sila et Bordj Bou Arreridj-et
Batna le 2012/2013. Les résultats de l'étude comme suit:
1- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans l’intelligence
émotionnelle entre les deux sexes.
2- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans l’intelligence
émotionnelle attribuée par spécialité.
3- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans l’intelligence
émotionnelle attribuée à l'expérience.
4- Le niveau de l'intelligence émotionnelle est la moyenne chez les malentendants
du point de vue des enseignants.
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مقدمة:
إن المتأمل في أدبيات التربية الخاصة يالحظ بأنو قد حدثت تغيرات كبيرة في العقود القميمة الماضية عمى
صعيد تدريب وتربية االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،والذين من بينيم فئة المعاقين سمعيا ،ولقد تزايد

اىتمام المجتمعات اإلنسانية بتوفير فرص النمو والتعميم ليؤالء االشخاص وتطوير المعرفة ووسائل أدوات
التربية ،ومن أجل ىذا تسعى المجتمعات لتطوير المعمم في ىذا المجال ،ألنو بتغير متطمبات الحياة المعاصرة لم
تعد وظيفة المعمم أو المدرس مجرد نقل لممعمومات بل أصبحت تتطمب منو ممارسة القيادة والبحث وبناء

شخصية التمميذ كإنسان سوي ،كما يتطمب منو قدرات وميارات تمكنو من معرفة وفيم خصائص تالميذه ،لتسيل
لو معرفة كيفية التعامل معو وخدمتو باعتباره حمقة وصل بين المجتمع والتمميذ وىذا األخير ،ولكونو معاقا سمعيا

فإن ىذه االعاقة تحتم عميو استغالل طاقاتو وقدراتو األخرى من أجل تحقيق تكيفو في وسطو المدرسي وتحقيق

نجاحو األكاديمي ومن بين ىذه الطاقات والقدرات القدرة التي تجمع بين المعرفة والوجدان ،أال وىي الذكاء

الوجداني.

مما ال شك فيو أن نجاح الفرد وتفوقو األكاديمي يتوقف عمى عدة عوامل ومن بينيا العوامل االنفعالية،

فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الذكاء الوجداني يعد مفتاح النجاح في المجاالت العممية والعممية .وقد أعطى

( جولمان  ) Golmanمجموعة من الميارات االنفعالية واالجتماعية التي تميز مرتفعي الذكاء الوجداني كما
أشار إلى أن انخفاض تمك الميارات ليس في صالح تفكير الفرد أو نجاحو في تفاعالتو ،وأصحاب ىذه الميارات
يتسمون بالتوازن اجتماعيا والمرح وتحمل المسؤولية وااللتزام بالقضايا وبعالقاتيم مع اآلخرين ،وأخالق عالية

والرضى عن أنفسيم وعن اآلخرين والتعبير عن المشاعر بصورة مباشرة ومن السيل توازنيم االجتماعي وتكوين

عالقات مع اآلخرين والتكيف معيم ،وتأتي أىمية الدراسة في كونيا من األبحاث التي تناولت موضوعا من
المواضيع اليامة في حياة التمميذ المعاق سمعيا وعالقتيا بمؤشرات البيئة المدرسية ،حيث تم تسميط الضوء عمى
مستوى الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجية نظر المعممين.

إشكالية الدراسة:

يعد مفيوم الذكاء من المفاىيم التي حظيت باىتمام الباحثين منذ ظيوره في بداية القرن الماضي ،حيث

أجريت العديد من الدراسات واألبحاث في ىذا المجال ،مما يؤكد عمى مدى أىمية ىذا المفيوم في حياة الفرد،
فمقد طرأت تجديدات عديدة عمى ىذا األخير والتي من ضمنيا ظيور العديد من أنواع الذكاء ومنيا الذكاء

الوجداني ،الذي جمب انتباه واىتمام الكثير من الباحثين وذلك منذ ظيوره في نياية الثمانينات وبداية التسعينات،

ويعد جرينسبان )Grinsban (1989من أوائل من قدموا ىذا المفيوم ،حيث حاول تقديم نموذج موحد لتعمم
الذكاء االنتقالي في ضوء نظرية بياجية ( )Piageetلمنمو المعرفي ونظريات التحميل النفسي والتعميم االنفعالي.

(مدثر سميم أحمد )54 :2003 ،ويعتبر الذكاء الوجداني ذا أىمية كبيرة في حياة الفرد إلى جانب الذكاء العقمي،
حيث يعتبر من الذكاءات التي ليا تأثير قوي عمى نجاح الفرد اجتماعيا ومينيا وأسريا وعاطفيا ونفسيا ،وىو ما
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يؤكده دانيال جولمان (Daniel Golman) ،1995في كتابو حيث يقول" :أن ما بين  % 20-10فقط من
التباين في اختبارات النجاح الميني يمكن إيعازه لقدرات عقمية في حين يتطمب النجاح الميني قدرات أوسع من
ذلك كالميارات االجتماعية وضبط االنفعاالت وحفز الذات"( .بشير معمرية )397 :2008 ،ومن بين الدراسات
التي اىتمت بيذا المفيوم والتي ربطتو بعدة متغيرات تربوية ونفسية واجتماعية ،نجد دراسة بشير معمرية

( ) 2007التي تناولت الفروق في االكتئاب واليأس وتصور االنتحار وقمق الموت وفقا الرتفاع وانخفاض الذكاء
الوجداني ،فمقد أسفرت ىذه الدراسة عن وجود فروق بين الجنسين في أبعاد الذكاء الوجداني والدرجة الكمية
ووجود فروق بين المنخفضين والمرتفعين في الذكاء الوجداني وفي االكتئاب واليأس واحتمال االنتحار وقمق

الموت .وكذا دراسة مطر ( )2004حيث قامت باستقصاء فاعمية برنامج تعميمي تعممي مستند إلى نظرية الذكاء

االنفعالي في تنمية الذكاء االنفعالي والتقميل من السموك العدواني والتي قامت بتطبيقيا عمى  78طالبا عدوانيا
وأسفرت نتائجيا عمى وجود أثر دال إحصائيا عمى الدرجة الكمية لمقياس الذكاء الوجداني لصالح أفراد المجموعة

التجريبية( .بكر نوفل )83 :2007 ،وجاءت دراسة رائدة محمود إبراىيم قشطة ( )2009لمبحث عن عالقة
الذكاء الوجداني بميارات التأقمم وبعض المتغيرات لدى طالبات الثانوية العامة بمحافظة رفح بفمسطين وخمصت
نتائجيا إلى وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجداني وميارات التأقمم وااللتزام الديني( .رائدة محمود إبراىيم

قشطة )22 :2009 ،وايمانا منا بأن المعمم ىو أكثر من يستطيع معرفة وفيم خصائص التمميذ النفسية والتربوية
والسموكية واكتشاف قدراتو بل حتى أنو يساىم وبشكل كبير في تنميتيا ،فإننا سنحاول تسميط الضوء عمى ىذه

الزاوية وذلك بدراسة مستوى الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجية نظر معممييم وذلك في ضوء بعض
المتغيرات مثل خبرة المعمم التربوية وجنسو وتخصصو ،وعميو فقد تمحورت إشكالية الدراسة حول ىذا التساؤل

العام:

التساؤل العام:

ىل توجد عالقة ارتباطية بين كل من الذكاء الوجداني والتكيف المدرسي ودافعية االنجاز لدى المعاقين سمعيا

من وجية نظر المعممين؟

ويندرج تحت ىذا التساؤل العام أسئمة فرعية نحاول من خالليا اإلجابة عن التساؤل العام وىي:

التساؤالت الجزئية:

 -1ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني بين أفراد العينة تعزى إلى الجنس؟
 -2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني بين أفراد العينة تعزى إلى التخصص؟
 -3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني بين أفراد العينة تعزى إلى الخبرة؟
 -4ما مستوى الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجية نظر المعممين؟

فرضيات الدراسة :تبعا لمتساؤالت التي تم طرحيا سابقا يمكن اقتراح حمول مؤقتة ليا تمثمت فيما يمي:

الفرضيات الجزئية:
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 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني بين أفراد العينة تعزى إلى الجنس.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني بين أفراد العينة تعزى إلى التخصص.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني بين أفراد العينة تعزى إلى الخبرة.
 -4مستوى الذكاء الوجداني متوسط لدى المعاقين سمعيا من وجية نظر المعممين.
أهمية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من طبيعة الموضوع في حد ذاتو ومن نوع المشكالت المطروحة لمبحث،

وعميو تتجمى أىمية ىذه الدراسة في تناوليا لمجوانب التالية:

 رصدىا لخصائص فئة خاصة من ذوي االحتياجات الخاصة أال وىي المعاقين سمعيا ولفترة عمرية ىامةىي مرحمة المراىقة والتي تحتاج إلى نوع من االىتمام والتوجيو المستمر وذلك من خالل ادراكات معممييم.

 -تناوليا لمصطمح الذكاء الوجداني باعتباره مفيوما جديدا لم يتم تناولو إال في اآلونة األخيرة.

 كما تكمن أىمية ىذه الدراسة في كونيا قد تفتح المجال أمام الباحثين في الجزائر إلجراء المزيد من الدراساتبخصوص ىذه المتغيرات وبيذه الفئة ،وتوفير قدر ممكن من المعمومات والحقائق عنيا ،كما قد تفيد ىذه

الدراسة واضعي برامج التوجيو واإلرشاد لتنمية الذكاء الوجداني أو التكيف المدرسي أو دافعية االنجاز لدى

مجتمع الدراسة وتقديم معمومات كيفية وبيانات كمية حول العالقة بينيم.

أهداف الدراسة:

ييدف ىذا البحث إلى ما يمي:

 تسميط الضوء عمى مفيوم الذكاء الوجداني ومالو من أىمية ،وكذا التكيف المدرسي ودافعية االنجاز. -لفت انتباه المسؤولين من أجل االىتمام بذوي اإلعاقة السمعية.

 التعرف عمى أىم البرامج التربوية والتنموية واإلثرائية المقدمة ليذه الفئة من اجل تنمية ذكائيم الوجدانيوتحقيق تكيفيم المدرسي وابراز انجازاتيم المدرسية.

 -تزويد مكتبة الجامعة بمرجع يجمع بين المتغيرات الثالثة.

 التعرف عمى إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الجنس عندعينة الدراسة.

 التعرف عمى إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني تعزى لمتغير التخصص عندعينة الدراسة.

 التعرف عمى إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الخبرة عند-

عينة الدراسة.

معرفة مستوى الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجية نظر المعممين.

المفاهيم األساسية لمدراسـة:
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 الذكـاء :يعرف بأنو" :القدرة عمى التحميل والتركيب والتمييز واالختيار ،وعمى مواجية المواقف الجديدة بنجاح،أو حل المشكالت الجديدة بابتكار الوسائل المالئمة ليا" (محمد حمدان)160 :2006 :

الذكاء الوجداني :حيث يعرفو سالوفي وماير وكاريوسو ( )Carioso ،Mayer ،Saloveyبأنو" :القدرة عمى

مراقبة المشاعر واالنفعاالت الذاتية ومشاعر اآلخرين" (سعاد جبر سعيد)10 :2006 :

 التعريف اإلجرائي لممعاق سمعيا :ىو الذي فقد حاسة سمعو بشككل جزئكي أو كمكي فتحكد مكن اتصكالو وتواصكموالمغوي والمجتمعي كأقرانو.

 معمم التربية الخاصة :يتعامل معممو التربية الخاصة مع أطفال ذوي أعمار متفاوتة ويعانون من إعاقاتمختمفة ،ومع آباء وأميات ىؤالء األطفال ،ومع اختصاصيين آخرين ،عمى أن الميمة الرئيسية الموكمة لممعمم

ىي التعميم ،ولكي ينجح المعمم في التعميم عميو أن يعرف الخصائص النمائية لألطفال معرفة جيدة ويتوفر عمى

المرونة والتي تتضمن تعديل أو تغيير األساليب والوسائل لتصبح مالئمة لمحاجات الفردية لكل طفل( .جمال

الخطيب ،منى الحديدي)32 :3002 :

الدراسات السابقة:

 -دراسة شاهر خالد سميمان واسماعيل صالح لعيس ( )3003بعنوان " الصحة النفسية وعالقتها بالذكاء

االنفعالي لدى طالب ذوي االحتياجات الخاصة في المرحمة المتوسطة بمدارس منطقة تبوك":

اقتصر البحث عمى طالب ذوي االحتياجات الخاصة (صعوبة التعمم ،إعاقة سمعية ،إعاقة حركية ،إعاقة
بصرية) في مدارس مدينة تبوك في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  ،2012/2011واستخدم الباحث

مقياس الصحة النفسية في المجاالت اآلتية :المجال االجتماعي ،المجال النفسي ،المجال الجسمي ،المجال
الصحي ،المجال العقمي الذي أعده الباحث ،وكذا مقياس الذكاء الوجداني في المجاالت اآلتية :الوعي بالذات،

التفكير االنفعالي ،التقمص العاطفي ،المزاج المسترخي ،فن العالقات الذي أعده الباحث.
ىدفت ىذه الدراسة إلى:

 التعرف عمى مستوى الصحة النفسية لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة من المرحمة المتوسطة في مدارسمدينة تبوك ،وتحديد حاجاتيم من الرعاية النفسية واالجتماعية.

 التعرف عمى داللة الفروق في الصحة النفسية لمطالب ذوي االحتياجات وفق متغيرات نوع اإلعاقة ،ومستوىالمرحمة التعميمية.

 التعرف عمى مستوى الذكاء االنفعالي لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة من المرحمة المتوسطة في مدارسمدينة تبوك.

 التعرف عمى داللة الفروق في الذكاء االنفعالي لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة في المرحمة المتوسطة فيمدارس مدينة تبوك وفق متغيري نوع اإلعاقة ،ومستوى المرحمة التعميمية لمطالب.

 التعرف عمى طبيعة العالقة بين الصحة النفسية والذكاء االنفعالي.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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وتوصل الباحث إلى النتائج التالية:
 -مستوى الصحة النفسية ألفراد عينة الدراسة تقترب من المستوى المقبول وبدرجة ضئيمة.

 توجد فروق في الصحة النفسية لمطالب ذوي االحتياجات وفق متغيرات نوع اإلعاقة ،ومستوى المرحمةالتعميمية.

 توجد فروق في مستوى الذكاء االنفعالي لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة من المرحمة المتوسطة فيمدارس مدينة تبوك.

 -الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ال يتصفون بالمستوى المقبول من الذكاء االنفعالي.

 توجد فروق في الذكاء االنفعالي لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة في المرحمة المتوسطة في مدارس مدينةتبوك وفق متغيري نوع اإلعاقة ،ومستوى المرحمة التعميمية لمطالب.

 -توجد عالقة بين الصحة النفسية والذكاء االنفعالي.

 -دراسة مفتاح محمد عمار عبد الرحمن ( )3000بعنوان "العالقة بين الذكاء الوجداني وبعض مهارات

التفكير العممي أثناء مرحمة المراهقة الوسطى بمدينة طرابمس":

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الذكاء الوجداني وميارات التفكير العممي ومدى العالقة بينيما
أثناء مرحمة المراىقة الوسطى ،وسعت الدراسة أيضا إلى تقصي أثر االرتقاء في العمر ( )17 ،16 ،15سنة
وكذلك المستوى الدراسي (أولى ،ثانية ،ثالثة ثانوي) عمى مستوى الذكاء الوجداني وميارات التفكير العممي حسب

متغير النوع (ذكور-إناث) وحسب مجال الدراسة الذي تضمن التخصصات الدراسية اآلتية :عموم الحياة  -عموم

أساسية – لغات .ولتحقيق ذلك في ضبط تكافؤ عينة الدراسة عمى استمارة بيانات أولية تمت اإلجابة عن
األسئمة التي تضمنتيا من قبل بعض المختصين في المدرسة وىم الذين ليم عالقة مباشرة بأفراد العينة (مشرف

الفصل ،المشرف الصحي ،األخصائي النفسي واالجتماعي) ،وتم االعتماد في جمع بيانات الدراسة عمى
اختبارين من إعداد الباحث :األول :وىو اختبار تحديد مستوى الذكاء الوجداني ،اشتمل عمى  40مفردة ،من نوع

االختيار من متعدد باثنين من البدائل ،تقيس بحسب نظرية دانيال جولمان ( )Goleman, D, 1995خمسة
مجاالت ىي :الوعي بالذات والتعاطف وادارة االنفعاالت والدافعية الذاتية والميارات االجتماعية ،وطبقت

االختبارات عمى عينتين استطالعية وأساسية ،تم اختيارىما بالطريقة العشوائية الطبقية ،تألفت األولى من ()120

طالبا وطالبة من المرحمة الثانوية ،أما الثانية فتألفت من ( )625طالبا وطالبة من نفس المرحمة العمرية
والدراسية ،حيث بمغ حجم عينة الذكور ( )289طالبا ،أما حجم عينة اإلناث فبمغ ( )336طالبة ،وأجريت

الدراسة خالل العام الدراسي .2010/2009
أظيرت نتائج الدراسة اآلتي:

 أفادت نتائج الدراسة بوجود عالقة ارتباطية دالة عند مستوى ( )α ≤ 0,01بين الدرجة الكمية عمى اختبارالذكاء الوجداني والدرجة الكمية عمى اختبار ميارات التفكير العممي.
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 ىناك ارتفاع في مستوى مجالين فقط من مجاالت الذكاء الوجداني. -تدني مستوى أداء أفراد عينة الدراسة عمى اختبار ميارات التفكير العممي بشكل إجمالي.

 ىناك فروق دالة إحصائيا بين عينتي الذكور واإلناث ،وجاءت الفروق لصالح عينة اإلناث. -ىناك فروق جوىرية بين عينتي الذكور واإلناث لصالح عينة اإلناث.

 -أفادت النتائج بوجود عالقة جوىرية بين االرتقاء في العمر ومجالين فقط من مجاالت الذكاء الوجداني.

 يالحظ من نتائج الدراسة أن االرتقاء في العمر خالل مرحمة المراىقة الوسطى مصاحبا لالرتقاء في المستوىالدراسي لو تأثير جوىري عمى مستوى ميارات التفكير العممي.

 أفادت نتائج الدراسة بعدم وجود اختالف حسب متغير التخصص في مستوى األداء عمى اختبار الذكاءالوجداني ككل وكذلك مجاالتو الفرعية.

 -ىناك فروق بين متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة تظير حسب التخصص الدراسي.

 دراسة بنيان باني الرشيدي ( )3000بعنوان "أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بمهارات الذكاء االنفعاليفي ضوء بعض المتغيرات النفسية لدى طمبة جامعة حائل":

درست ىذه الدراسة العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية وميارات الذكاء االنفعالي مع األخذ بعين االعتبار
لبعض المتغيرات ذات العالقة بمتغيري الدراسة ،حيث قام الباحث بتطبيق البحث عمى عينة مكونة من()200

من طمبة جامعة حائل بواقع( )100من طمبة التخصصات الطبيعية بكمية العموم ،وبواقع( )100من طمبة
التخصصات اإلنسانية بكمية التربية ،وتم تطبيق أدوات الدراسة والتي تمثمت بمقياس أساليب التنشئة الوالدية من

أعداد الباحث ،ومقياس ميارات الذكاء االنفعالي من إعداد أبو العال ( ،)2004ثم معالجة البيانات عبر الحزمة

اإلحصائية  SPSSمن خالل اإلجراءين اإلحصائيين( ،One-way Anova) ،T-testوقد وجدت الدراسة
عدد من النتائج من ضمنيا:

 وجود عالقة إيجابية ودالة إحصائياً بين األسموب المتقبل الديمقراطي وميارات الذكاء االنفعالي عند طمبةجامعة حائل .كما وجدت الدراسة بأن األسموب الوالدي الرافض المتسمط ذو عالقة دالة إحصائياً ولكنيا
سمبية أو في االتجاه العكسي في أغمب ميارات الذكاء االنفعالي (التعاطف ،إدارة االنفعاالت الشخصية،

الوعي االنفعالي) لدى طمبة جامعة حائل.

 ال توجد فروق دالة إحصائياً في ميارات الذكاء االنفعالي تعزى إلى متغير الجنس ،بينما كانت ىناك فروقدالة إحصائيا في ميارات الذكاء االنفعالي (الوعي االنفعالي ،الدافعية الذاتية ،التعاطف) تعزى إلى متغير

المستوى االقتصادي (المرتفع -المتوسط -المنخفض) ،وقد كانت الفروق لصالح طمبة جامعة حائل ذوي
المستوى المرتفع.

 وجدت الدراسة فروقا دالة إحصائياً في ميارات (الوعي االنفعالي ،الدافعية الذاتية ،إدارة انفعاالت اآلخرين)تعزى إلى متغير مكان اإلقامة (قرية-مدينة) ،وقد كانت الفروق لصالح الطمبة ساكني المدينة ،كما لم تجد
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الدراسة فروقا دالة إحصائياً في األسموب المتقبل الديمقراطي بين الطمبة ساكني القرية أو المدينة ،بينما
وجدت الدراسة فروقا دالة إحصائياً في األسموب الرافض المتسمط بينيم ،وقد كانت الفروق لصالح طمبة

جامعة حائل ساكني القرية.

 -دراسة فاطمة محمد عبد الرحمن المستكاوى ( )3002بعنوان "فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء

االنفعالي لدى المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية" بمصر:

وتتبمور مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:

 -ما مدى فاعمية البرنامج اإلرشادي في تنمية الذكاء االنفعالي لدى المراىقين ذوي اإلعاقة البصرية؟

 ىل توجد اختالفات دالة في تأييد البرنامج اإلرشادي لتنمية الذكاء االنفعالي لدى الذكور المراىقين المعاقينبصريا ولدى اإلناث المراىقات المعاقات بصريا؟

 ىل يستمر تأثير البرنامج اإلرشادي لتنمية الذكاء االنفعالي إن وجد إلى فترة ما بعد المتابعة؟وجاءت فروض الدراسة كما يمي:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ذكو ار ومتوسط درجات المجموعةالضابطة ذكو ار في مستوى الذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مباشرة وذلك لصالح المجموعة

التجريبية.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية إناثا ومتوسط درجات المجموعةالضابطة إناثا في مستوى الذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مباشرة وذلك لصالح المجموعة

التجريبية.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ذكو ار ومتوسط درجاتالمجموعة التجريبية إناثا في مستوى الذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مباشرة وذلك لصالح

المجموعة التجريبية إناث.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ذكو ار ومتوسط درجات المجموعةالضابطة ذكو ار في مستوى الذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مباشرة وذلك لصالح المجموعة

التجريبية.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية إناثا ومتوسط درجات المجموعةالضابطة إناثا في مستوى الذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مباشرة وذلك لصالح المجموعة

التجريبية.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ذكو ار ومتوسط درجاتالمجموعة التجريبية إناثا في مستوى الذكاء االنفعالي بعد انتياء فترة المتابعة.
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أما عن أدوات الد راسة فتكونت من استمارة جمع البيانات األولية ،ومقياس الذكاء المفظي (إعداد  /لويس
كامل مميكة  1962م) ،ومقياس الذكاء االنفعالي ،وبرنامج إرشادي لتنمية الذكاء اإلرشادي لممراىقين المعاقين
بصريا ،أما بالنسبة إلى عينة الدراسة فقد تكون من ( )30طالبا من المراىقين المعاقين بصريا الذين تتراوح

أعمارىم بين ( )19 -16عاما .يمتحقون بمدرسة النور لممكفوف بالزقازيق فتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور التجريبية ومتوسط مجموعة الذكور الضابطةفي مقياس الذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج وبعد انتياء فترة المتابعة وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات اإلناث التجريبية ومتوسط مجموعة اإلناث الضابطة فيمقياس الذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج وبعد انتياء فترة المتابعة وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور التجريبية ومتوسط مجموعة اإلناث التجريبيةوذلك لصالح المجموعة التجريبية إلناث في مقياس الذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مباشرة

وبعد انتياء فترة المتابعة( .فاطمة محمد عبد الرحمن المستكاوي)2005 ،

 -دراسة خالد عبد القادر يوسف أحمد ( )3002بعنوان "فاعمية برنامج مقترح لتنمية الذكاء الوجداني لدى

طالب الجامعة بجامعة سوهاج باألردن:
ىدفت الدراسة إلى:

 بناء برنامج تدريبي لتنمية ميارات الذكاء الوجداني لدى عينة من طالب "الدبموم المينية  -شعبة التربيةالخاصة" بكمية التربية بقنا "جامعة جنوب الوادي" قائم عمى استخدام مبادئ ومفاىيم التربية النفسية والتنوير

االنفعالي.

 الكشف عن مستوى الميارات االجتماعية والوجدانية لدى عينة الدراسة ومدى توظيف ىذه الميارات فيحياتيم لكي يستطيعوا النجاح في الحياة وفى عمميم.

 الكش ف عن طبيعة الضغوط النفسية اليومية التي تتعرض ليا عينة الدراسة أثناء التعامل مع األطفال ذوياالحتياجات الخاصة باعتبارىا مياما غير عادية إلعادة وتأىيل ىذه الفئة وتحقيق توافقيم النفسي

واالجتماعي حتى يتمكنوا من االعتماد عمى أنفسيم.

 قياس فعالية البرنامج التدريبي لتنمية ميارات الذكاء الوجداني لدى عينة الدراسة في إحداث تغيير ونمو فيالمنظومة الشخصية لدييم وفق ميارات الذكاء الوجداني المتعممة.
وجاءت التساؤالت كاآلتي:

 -ىل يمكن تصميم برنامج تدريبي لمذكاء الوجداني وما خصائص ىذا البرنامج؟

 ىل يمكن تنمية الذكاء الوجداني باستخدام البرنامج المصمم والى أي حد تكون ىذه التنمية؟ -ىل لمبرنامج المستخدم أثر عمى مستوى الضغوط النفسية اليومية والرضا الوظيفي؟
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وشممت العينة ( )21طالبا وطالبة من طالب الدبموم المينية -شعبة التربية الخاصة بكمية التربية بقنا
"جامعة جنوب الوادي" تمثل مجموعة تجريبية ،وقد تم إجراء المعالجة التجريبية عمييا .وذلك باستخدام األدوات
المتمثمة في مقياس الذكاء الوجداني لفاتن فاروق عبد الفتاح  ،2005وقائمة الضغوط النفسية اليومية ترجمة

محمد صييب مزنوق  ،1998واختبار الرضا عن العمل من إعداد الباحث .وبرنامج التدريبي كذلك من إعداد

الباحث.

وتحدد منيج ىذه الدراسة في المزاوجة بين المنيج الوصفي والمنيج التجريبي (األمبريقي) شبو التجريبي

القائم عمى التصميم التجريبي المتضمن لمقياس القبمي – البعدي  -المتابعة.
وكانت نتائج الدراسة كما يمي:

 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي عمىمقياس الذكاء الوجداني عند مستوى ( )00001لصالح القياس البعدي وىذا يدل عمى فاعمية برنامج تنمية

الذكاء الوجداني.

 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي عمىمقياس الضغوط النفسية اليومية عند مستوى ( )00001لصالح القياس البعدي وىذا يدل عمى فاعمية برنامج
تنمية الذكاء الوجداني في خفض وتقميل ومواجية الضغوط النفسية اليومية التي يتعرض ليا أفراد عينة

الدراسة.

 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي عمىمقياس الرضا عن العمل عند مستوى ( )00001لصالح القياس البعدي وىذا يدل عمى فاعمية برنامج تنمية

الذكاء الوجداني في زيادة ورفع الرضا عن العمل والتوافق الميني لدى أفراد عينة الدراسة.

 دراسة منى حسن السيد بدوي ( )3002بعنوان" :أثر برنامج تدريبي لبعض مهارات الذكاء الوجداني فيتنمية التفكير الناقد والحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالبات الصف األول الثانوي العام":

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي لبعض ميارات الذكاء الوجداني (الوعي بالذات،

التعاطف ،التحكم في الوجدان ،ودافعية الذات والفنون االجتماعية ) وتأثير ذلك في تنمية التفكير الناقد الذي
يتضمن االستنتاج والتعرف عمى االفتراضات ،واالستنباط من مقدمات معينة ،وتقويم الحجج ،وكذلك تنمية الحل

اإلبداعي لممشكالت الذي يتمثل في القدرة عمى استدعاء اكبر عدد من األفكار المناسبة وانتاج استجابات تتسم

با لتنوع وتقديم حمول جديدة ونادرة وغير شائعة ،وتشجيع الطالبات تم استخدام اختبار القدرات العقمية واستمارة

المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لضبط افراد عينة الدراسة ،واختبار التفكير الناقد ،واختبار الحل

اإلبداعي لممشكالت .تم تطبيق أدوات البحث عمى عينة أولية قواميا ( )106طالبة ،وتم تطبيق البرنامج

التدريبي عمى عينة قواميا( )81طالبة بالمجموعة التجريبية و( )81بالمجموعة الضابطة .وتوصمت الدراسة إلى
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وجود أثر ايجابي وفعال في التفكير الناقد والحل االبداعي لممشكالت بعد تطبيق البرنامج التدريبي الخاص
بميارات الذكاء الوجداني( .أنور محمد الشرقاوي ،2006 ،ص )245
منهـج الدراسـة  :المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي.

مجتمع الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة الحالية في مجموع المعممين بمدارس المعاقين سمعيا والبالغ عددىم

( )115يتوزعون حسب الواليات إلى:

جدول رقم ( )00يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الواليات
المدرسة
مدرسة المسيمة

عدد المعممين النسبة المئوية
34

%30

مدرسة برج بوعريريج 35

%30

مدرسة باتنة

46

%40

اإلجمالي

115

%100

 عينة الدراسة:تم تطبيق مقاييس الدراسة عمى المعممات والمعممين الذين يعممون مع المعاقين سمعيا في المرحمة
االبتدائية والمتوسطة بمدارس المعاقين سمعيا لكل من واليات المسيمة ،برج بوعريريج وباتنة ،وقد تم اختيارىم

بالطريقة العشوائية الطبقية وأن يكونوا من المؤىمين عمميا لمعمل مع ىذه الفئة أي المختصين (الحاصمين عمى
شيادات جامعية من قسم عمم النفس وعمم التربية واألرطفونيا ،أو من المعيد الوطني لتكوين المستخدمين

المختصين بمؤسسات المعوقين بقسنطينة .CNFPH
كما توزعت عينة الدراسة حسب متغير الجنس إلى:

 -أدوات الدراســة :لقد تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى مقياس الذكاء الوجداني.

 -وصف المقياس :قام بإعداد ىذا المقياس في األصل الدكتور فاروق السيد عثمان عام  ،2000وكان يتألف

من  58عبارة ،وبعد الرصد لمفيوم الذكاء الوجداني ورصد لمختمف الخصائص السموكية التي تعبر عن الذكاء
الوجداني من خالل ما قدمو جولمان وماير من جية ولخصائص العينة من جية أخرى تم تكييف المقياس

وأصبح يتألف من  50عبارة مع الحفاظ عمى كل أبعاده والمتمثمة في :المعرفة االنفعالية ،إدارة االنفعاالت،
تنظيم االنفعاالت ،التعاطف والتواصل االجتماعي.

 -كيفية التصحيح لمقياس الذكاء الوجداني:

قسيمة اإلجابة تحتوي عمى أربع بدائل لإلجابة (أبدا ،أحيانا ،غالبا ،دائما) ويعطى ليا التدريجات التالية (،2 ،1

 )4 ،3عمى الترتيب ،ىذا ألنو جاءت كل عبارات المقياس إيجابية ،كما ىو موضح في الجدول التالي:
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جدول رقم ( )03يوضح طريقة تصحيح الفقرات المصاغة بشكل إيجابي لمقياس الذكاء الوجداني
نوع العبارة

البدائل

إيجابي

أبدا

أحيانا

غالبا

دائما

1

2

3

4

عمما أن أكبر درجة يمكن الحصول عمييا ىي ( )200وىذا إذا أجاب المفحوص عمى كل عبارات ىذا
المقياس ( 50عبارة) بالبديل الذي يأخذ التدريجة (.)4

وأدنى درجة يمكن الحصول عمييا ىي ( )50وىذا إذا أجاب المفحوص عمى كل عبارات ىذا المقياس بالبديل

الذي يأخذ التدريجة (.)1

 -الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء الوجداني:

 حساب الثبات :يقصد بالثبات قدرة األداة عمى تقدير السموك بشكل ال يتغير بتغير الظروف والزمن ،والمقياسالثابت ىو الذي ينتج قيما متساوية إذا ما تكرر إجراؤه عدة مرات( .محمد مزيان ،1999 ،ص)46
تم حساب ثبات ىذا المقياس بطريقتين وىما:

أ-

الثبات بطريقة التجزئة النصفية :تم حساب معامل االرتباط بين النصفين والذي بمغ ()0.80

وبالتعويض في المعادلة التصحيحية لسبيرمان براون بمغت قيمة الثبات الكمي ( )0.89وىي نفس القيمة تقريبا

بالنسبة لممعادلة التصحيحية لجاتمان ( )0.88وىذا ما يدل عمى أن ىذا المقياس يتمتع بثبات مرتفع كما ىو

موضح في الجدول رقم (:)07

ب -الثبات بطريقة التناسق الداخمي :تم حساب معدل ارتباطات العبارات فيما بينيا عن طريق معامل الثبات
أللفا كرونباخ حيث بمغت قيمتو  0.86وىذه القيمة ال تختمف كثي ار عن قيمة الثبات التي تم حسابيا بطريقة

التجزئة النصفية كما ىو موضح في الجدول رقم (:)08

 -حساب الصدق :يقصد بالصدق مدى صالحية استخدام درجات المقياس لمقيام بتفسيرات معينة( .رجاء

محمود أبو عالم)202 :3002 ،

أ -صدق االتساق الداخمي :تم حساب صدق ىذا المقياس عن طريق االتساق الداخمي والذي يقوم عمى أساس
حساب االرتباطات بين الدرجات الكمية لكل محور بالدرجة الكمية لممقياس ككل بمعامل بيرسون حيث جاءت كل
االرتباطات موجبة فمنيا ما ىو دال عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05ونجدىا في االرتباطات بين الدرجة الكمية
لممحور األول والدرجة الكمية لممحور الثاني والتي بمغت ( ،)0.49وبين الدرجة الكمية لممحور األول والدرجة

الكمية لممحور الخامس ( ،)0.49وبين الدرجة الكمية لممحور الثاني والدرجة الكمية لممحور الخامس (،)0.54
وبين الدرجة الكمية لممحور الرابع والدرجة الكمية لممحور الخامس ( ،)0.50ومنيا ما ىو دال عند مستوى الداللة

( ) α=0.01وقد تمثمت في االرتباطات بين الدرجة الكمية لممحور األول والدرجة الكمية لممحور لممحور األول
والدرجة الكمية لممحور الرابع ( ،)0.66الثالث والتي بمغت ( ،)0.70وبين الدرجة الكمية وبين الدرجة الكمية
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لممحور الثاني والدرجة الكمية لممحور الثالث ( ،)0.62وبين الدرجة الكمية لممحور الثالث والدرجة الكمية لممحور
الرابع ( ،)0.59وبين الدرجة الكمية المحور الثالث والدرجة الكمية المحور الخامس ( ،)0.57أما عن االرتباطات
بين الدرجات الكمية لكل محور مع الدرجة الكمية لممقياس ككل فقد بمغت عمى الترتيب كما ىو موضح في

الجدول رقم ( )0.71 ،0.78 ،0.88 ،0.79 ،0.84( )12وىي كميا موجبة ودالة عند مستوى الداللة

( ،)α=0.01ومنيا ما ىو غير دال وقد تمثل في االرتباط بين الدرجة الكمية لممحور الثاني والدرجة الكمية
لممحور الخامس حيث بمغت قيمة االرتباط ( ،)0.44وعمى العموم يمكن القول بأن ىذا المقياس صادق.

ب -صدق المقارنة الطرفية (الصدق التمييزي):

تم حساب صدق ىذا المقياس أيضا باستخدام طريقة المقارنة الطرفية أو ما يطمق عمييا بالصدق

التمييزي وبالنظر إلى قيمة اختبار الداللة ( )Ttestكما ىو موضح في الجدول رقم ( )12يتضح بأن ىذا المقياس
صادق حيث بمغت قيمتو ( )6.70وىي دالة عند درجة الحرية ( )8ومستوى الخطأ أو الداللة ()α= 0.01

وبيذا نستطيع القول بأن مقياس الذكاء الوجداني لممعاقين سمعيا المكيف صادق وثابت بكل الطرق

المستخدمة ،وعميو فبإمكان الباحثة النزول إليو إلى الميدان باطمئنان.
 -المعالجة اإلحصائية:

ال شك أن أي دراسة ال تكاد تخمو من الجانب اإلحصائي الذي يعد أحد ركائز البحث العممي وىذا

بالنظر إلى إسيامات عمم اإلحصاء في تحميل النتائج بالدقة المطموبة والمراد الوصول إلييا ،من ىنا اعتمدت
الجدول رقم ( )02يوضح صدق مقياس الذكاء الوجداني باستخدام المقارنة الطرفية
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

8,28855

8

7,92465

الطرفين

N

الذكاء

األعمى

5

137,8000

الوجداني

األدنى

5

103,4000

T
60708

مستوى
الداللة
0,000

القرار
دال عند
0001

الباحثة عمى جممة من األساليب اإلحصائية في معالجة بيانات ىذه الدراسة وذلك باالستعانة ببرنامج (وبرنامج
( )SPSSV20في نسختو الك  20في تطبيق األساليب التالية:

 فيما يخص وصف مجتمع عينة الدراسة اعتمدت الباحثة عمى األعمدة البيانية.
 فيما يخص الخصائص السيكومترية:

 استخدام معامل االرتباط بيرسون لحساب التطبيق واعادة التطبيق وكذلك لحساب التجزئة النصفية. -معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات.

 -صدق االتساق الداخمي عن طريق معامل االرتباط بيرسون.

 صدق المقارنة الطرفية أو ما يسمى بالصدق التمييزي عن طريق (.)Ttest فيما يخص نتائج الدراسة:
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الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجهة نظر المعممين

 تم االعتماد عمى النسب المئوية والتك اررات والدوائر النسبية.نتائج الفرضيات:

نتائج الفرضية الجزئية األولى:
تككنص الفرضككية الجزئيككة الرابعككة عمككى أنككو "ال توجككد فككروق ذات داللككة إحصككائية فككي الككذكاء الوجككداني بككين

أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس"

وبعد المعالجة تم الحصول عمى النتائج التالية:

الجدول رقم ( )02يوضح الفروق بين أفراد العينة في الذكاء الوجداني تبعا لمتغير الجنس

الذكاء
الوجداني

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

13,549
14,725

الجنس

العينة

ذكر

13

114,69

أنثى

33

115,76

44

مستوى

T

القرار

الداللة

غير دال

-

0,822

0,226

عند

0.05

مككن خككالل الجككدول أعككاله رقككم ( )11نالحككظ أن الفككروق بككين األف كراد فككي الككذكاء الوجككداني حسككب متغيككر

الج ككنس غي ككر دال ككة حي ككث بمغ ككت قيم ككة اختب ككار الدالل ككة ( )-0.22( )Ttestوى ككي غي ككر دال ككة عن ككد مس ككتوى الدالل ككة
( )α=0.05وبالتككالي نقبككل الفرضككية الصككفرية( )H0والتككي تنفككي وجككود فككروق ذات داللككة إحصككائية بككين أفكراد عينككة
الدراسة في الذكاء الوجداني حسب متغيكر الجكنس ونسكبة التأككد مكن ىكذه النتيجكة ىكو ( )%95مكع احتمكال الوقكوع

في الخطأ بنسبة (.)%5

 نتائج الفرضية الجزئية الثانية:تككنص الفرضككية الجزئيككة الثانيككة عمككى أنككو "ال توجككد فككروق ذات داللككة إحصككائية فككي الككذكاء الوجككداني بككين

أفراد العينة تبعا لمتغير التخصص"

وبعد المعالجة تم الحصول عمى النتائج التالية:

الجدول رقم ( )02يوضح الفروق بين أفراد العينة في الذكاء الوجداني تبعا لمتغير التخصص

الذكاء
الوجداني

التخصص

العينة

متخصص

28

غير
متخصص

18

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

113,50

13,178

118,50

15,697

44

مستوى

t

الداللة

1,165

0,250

القرار
غير دال
عند

0.05

مككن خككالل الجككدول أعككاله رقككم ( )12نالحككظ أن الفككروق بككين األف كراد فككي الككذكاء الوجككداني حسككب متغيككر

التخصككص غيككر دالككة حيككث بمغككت قيمككة اختبككار الداللككة ( )-1.16( )Ttestوىككي غيككر دالككة عنككد مسككتوى الداللككة
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( )α=0.05وبالتالي نقبل الفرضية الصكفرية ( )H0والتكي تنفكي وجكود فكروق ذات داللكة إحصكائية بكين أفكراد عينكة
الد ارسككة فككي الككذكاء الوجككداني حسككب متغيككر التخصككص ونسككبة التأكككد مككن ىككذه النتيجككة ىككو ( )%95مككع احتمككال

الوقوع في الخطأ بنسبة (.)%5

 نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:تنص الفرضية الجزئية الثالثة عمى أنو "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني بين أفراد

العينة تبعا لمتغير الخبرة "

وبعد المعالجة تم الحصول عمى النتائج التالية:

الجدول رقم ( )00يوضح الفروق بين أفراد العينة في الذكاء الوجداني تبعا لمتغير الخبرة
مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

200,404

2

100,202

أنوفا
بين
الذكاء

الوجداني

المجموعات
داخل
المجموعات
الكمي

8951,009

43

9151,413

45

F
0,48
1

مستوى
الداللة
0,621

208,163

القرار
غير دال
عند
0.05

من خالل الجدول أعاله رقم ( )13نالحظ أن الفروق بين األفراد في الذكاء الوجداني حسب متغير
الخبرة غير دالة كذلك حيث بمغت قيمة اختبار الداللة ( )Fتحميل التباين األحادي في متغير الذكاء الوجداني

( )0.48وىي غير دالة عند مستوى الداللة ( )α=0.05وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية ( )H0والتي تنفي وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في الذكاء الوجداني حسب متغير الخبرة ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو كذلك ( )%95مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة (.)%5
 -نتيجة الفرضية الجزئية الرابعة:

تنص الفرضية الجزئية الرابعة عمى أن "مستوى الذكاء الوجداني متوسط لدى المعاقين سمعيا من وجية
نظر المعممين"

وبعد المعالجة تم الحصول عمى النتائج التالية:

الجدول رقم ( )02يوضح مستوى أفراد عينة الدراسة حسب درجاتهم في الذكاء الوجداني
متوسط

مرتفع

المستوى منخفض
التكرار

3

41

2

النسبة

7%

89%

4%
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الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجهة نظر المعممين
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نالحظ من الجدول أعاله رقم ( )14ومن خالل درجات أفراد عينة الدراسة في مقياس الذكاء الوجداني
تم تقسيم عينة الدراسة حسب المستوى إلى ثالث مجموعات ،ضمت المجموعة األولى ( )3أفراد كان مستواىم

في الذكاء الوجداني منخفضا بنسبة ( ،)%7في حين المجموعة الثانية فقد ضمت ( )41فردا كان مستواىم
متوسطا بنسبة ( ،)%89أما البقية ( )2كان مستواىم عاليا بنسبة ( .)%4وبالتالي يمكن قبول الفرضية والقول
بأن مستوى الذكاء الوجداني متوسط لدى المعاقين سمعيا من وجية نظر المعممين.

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات: -مناقشة وتفسير الفرضية األولى:

نصككت نتيجككة ىككذه الفرضككية بأنككو ال توجككد فككروق ذات داللككة إحصككائية بككين أفكراد عينككة الد ارسككة فككي الككذكاء
الوجداني حسكب متغيكر الجكنس ،فعنكد مقارنتنكا بكين المتوسكطات الحسكابية لككل مكن الكذكور واإلنكاث نجكد أن ىنكاك

فروقا ضئيمة بينيما وىذا يدل عمى أن ىناك تجانسا بين العينتين.

كمككا أنككو وجككد الفككرق بككين االنحكراف المعيككاري لمعينتككين صككغي ار فككي الككذكاء الوجككداني وىككذا يككدل عمككى وجككود

تقارب وتراكم حول المتوسط وبالتالي التشتت قميل والعينتان متجانستان.

وتتفككق ىككذه النتيجككة مككع مككا توصككمت اليككو د ارسككة بنيككان بككاني الرشككيدي ( )2010التككي أظيككرت عككدم وجككود

فروق دالة إحصائيا في ميارات الذكاء االنفعالي لدى طمبة الجامعة تعزى إلى متغير الجنس.
 -مناقشة وتفسير الفرضية الثانية:

نصككت نتيجككة ىككذه الفرضككية بأنككو ال توجككد فككروق ذات داللككة إحصككائية بككين أفكراد عينككة الد ارسككة فككي الككذكاء
الوجداني حسب متغير التخصص ،والتي اتفقت مع دراسة مفتاح محمد عمار عبد الرحمان ( )2010التي أفادت

نتائجيا بعدم وجود اختالف حسب متغير التخصص في مستوى األداء عمى اختبار الذكاء الوجداني.

كما يمكن تفسير عدم وجود فروق بين المتخصصين وغيكر المتخصصكين إلكى وجكود تجكانس فكي الكفكاءة

المينيككة لتشككخيص ورصككد خصككائص المتمدرسككين ،وذلككك يعككود النككدماجيم معيككم وفيميككم ومحككاولتيم التعككرف عمككى

طككرق التواصككل معيككم والتنسككيق والتعككاون بككين المعممككين المختصككين وغيككر المختصككين وكككل الطككاقم التربككوي عككن
طريق إجراء دورات تكوينية وتدريبية لكيفية تحقيق التواصل الناجح مع التالميذ المعاقين سمعيا.

 -مناقشة وتفسير الفرضية الثالثة:

نصككت نتيجككة ىككذه الفرضككية بأنككو ال توجككد فككروق ذات داللككة إحصككائية بككين أفكراد عينككة الد ارسككة فككي الككذكاء

الوجداني حسب متغير الخبرة ،فبالرغم من االختالف الواضح في مسكتوى الخبكرة فكي د ارسكتنا الحاليكة ،إال ان ذلكك
لم يؤثر عمى مستويات أفراد عينة الدراسة في الذكاء الوجداني .فمكن خكالل الفرضكيات الفارقيكة الثالثكة نالحكظ أن

كل الفروق غير دالة سواء أكانت تعزى لمتغير الجنس أو متغير الخبرة أو المؤىل العممي ويمكن تفسير ذلك بأن
أفراد العينة متجانسون فكي ىكذه الخصكائص الثالثكة ،وذلكك ألن أغمكب عينكة الد ارسكة تمرككزت درجكاتيم فكي الوسكط

بنسبة .%85
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 مناقشة وتفسير الفرضية الجزئية الرابعة:نصت نتيجة ىذه الفرضية عمى أن مستوى الذكاء الوجداني عند المعاقين سمعيا من وجية نظر
المعممين ىو متوسط عند أغمبيم.

وفي ىذا الصدد جاءت دراسة شاىر خالد سميمان واسماعيل صالح لعيس( )2012التي توصمت نتائجيا

إلى أن الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ال يتصفون بالمستوى المقبول من الذكاء االنفعالي ،وكذا دراسة مفتاح

محمد عمار عبد الرحمان ( )2010التي وجدت بأن ىناك ارتفاعا في مستوى مجالين فقط من مجاالت الذكاء

الوجداني.

وىذا قد يرجع إلى العوامل المساعدة في تنمية الذكاء الوجداني من إشباع حاجات التالميذ من طرف

المعممين واألخصائيين كتوفير األمن السيكولوجي في غرفة الصف لتحقيق الحاجة إلى األمان .واشعارىم
باالىتمام بيم ،وبأنيم ينتمون الى الصف وجعميم يذوقون طعم النجاح بتشجيع مستوى الطموح واالتجاه نحو

االنجاز وتقديم المكافآت المعنوية والمادية ،وتشجيع دافعية اإلنجاز بتخصيص جمسات مكثفة بمعمومات

تستيدف أن يكون التعمم مؤث ار واستخدام الثواب والعقاب بحذر واعطائيم فرصة الستعمال مواىبيم في التحصيل
الناجح وتشجيع روح المنافسة بينيم.

وقد يكون ىذا المستوى مصدره داخمي نابع من ذات المتمدرسين ،وجداني بزيادة التنافر االنفعالي .وقد يكون

مصدرىا مكتسبا أي التنشئة االجتماعية األسرية ودور األسرة.

خالصة عامة:

في الختام نقول بأنو إذا كان االىتمام بالطفل يعني الكثير بالنسبة لكل المؤسسات التربوية واالجتماعية ،فإن

االىتمام بالطفل المعاق سمعيا الذي ينحرف انحرافا ممحوظا عما نعتبره عاديا سواء من الناحية العقمية أو
االنفعالية أو االجتماعية أو الجسمية ،يستدعي نوعا من الخدمات التربوية تختمف عما يقدم لألطفال العاديين،
أي أنو ينبغي أن تذلل لو الصعوبات ويعامل عمى أنو فرد من أفراد المجتمع ،والقائمون عمى رعايتو مسؤولون

عن ىذا الكائن الذي خمقو اهلل وأبدع في خمقو ووىبو قدرات وخصائص تميزه عن غيره وتمكنو من تعويض

إعاقتو واثبات ذاتو ومواصمة حياتو ،فمن الخطأ الجسيم أن نتجاىل ىذه الطاقة الكامنة (المعاقين سمعيا) والبحث
في المشكالت والصعوبات الناجمة عن إعاقتو والتي تؤثر بالسمب عمى مستوى ذكائو الوجداني فإنو يتطمب

األمر عمى حد قول شيفرو سميمان" :اكتشاف المشكالت التي يعاني منيا ىؤالء األطفال في باكورة حياتيم ،حتى
يكون ذلك جزءا من كثير يساىم في النياية في اقتراب ىؤالء األطفال من المسار السوي".

وليذا فإننا نأمل أن يجتيد المسؤولون عمى توفير منياج خاص وطرائق تربوية خاصة ومعمما خاصا ،حتى

يتجسد اليدف األس مى الذي تتوخاه التربية الخاصة والذي يتضمن إيضاح حقيقة أن كل فرد يستطيع المشاركة
في فاعميات مجتمعو الكبير ،وأن كل شخص أىل لالحترام والتقدير وأن كل إنسان لو الحق في أن تتوفر لو

فرص النمو والتعميم.
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قائمة المصادر والمراجع
 -1أنور محمد الشرقاوي ،االستراتيجيات المعرفية والقدرات العقمية ،مكتبة االنجمو مصرية ،ط  ،1القاىرة،
مصر.2006 ،

-2

بدر الدين كمال عبده ،محمد السيد حالوة ،رعاية المعوقين سمعيا وحركيا ،المكتب الجامعي الحديث،

اإلسكندرية – مصر.2001 ،

-3

جمال الخطيب ،منى الحديدي ،مناىج وأساليب التدريس في التربية الخاصة ،مكتبة الفالح ،ط،2

-4

سعد رياض ،الذكاء (مفيومو  -أنواعو  -قياسو  -تنميتو ) ،دار الكممة ،ط ،1مصر.2005 ،

-5
-6
-7

بيروت.2003 ،

سميمان الخضري الشيخ ،سيكولوجية الفروق الفردية في الذكاء ،دار المسيرة ،ط ،1األردن.2008 ،
عبد المجيد نشواتي ،عمم النفس التربوي ،دار الفرقان لمنشر والتوزيع ،ط ،4عمان ،األردن.2003 ،

عمار بوحوش ،مناىج البحث العممي وطرق اعداد البحوث ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط،3

.2001

-8

فؤاد البيي السيد ،عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ،دار الفكر العربي ،دط ،القاىرة،

-9

محمد بكر نوفل ،الذكاءات المتعددة في غرفة الصف النظرية والتطبيق ،دار المسيرة ،ط،1

.1979

األردن.2007،

 -11محمد مزيان ،مبادئ في البحث النفسي التربوي ،دار العرب لمنشر والتوزيع ،ط ،2الجزائر.1999 ،

 -11مدثر سميم أحمد ،الوضع الراىن في بحوث الذكاء ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية،
مصر.2003،

 -12ابن منظور ،جمال الدين بن مكرم ،لسان العرب ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،بيروت.1994 ،

 -13كرم البستاني وآخرون ،المنجد في المغة واألعالم ،دار المشرق لمنشر والتوزيع ،ط ،31بيروت ،لبنان،
1991

 -14مجمع المغة العربية ،المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية ،ط  ،4مصر.2004 ،

 -15محمد حمدان ،معجم مصطمحات التربية والتعميم ،دار كنوز المعرفة ،ط ،1األردن.2006 ،

 -16بنيان باني الرشيدي ،أساليب التنشئة الوالدية وعالقتيا بميارات الذكاء االنفعالي في ضوء بعض
المتغيرات النفسية لدى طمبة جامعة حائل ،المجمة التربوية :مج  ،27ع  ،105ج  ،2ديسمبر .2010

 -17خالد عبد القادر يوسف أحمد ،فاعمية برنامج مقترح لتنمية الذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة-
ذكور ،قسم عمم النفس ،كمية التربية ،جامعة سوىاج ،األردن.2007 ،
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الذكاء الوجداني لدى المعاقين سمعيا من وجهة نظر المعممين

-18

أ .خولة معتوق – أ .يمينة صالح

دريدي نورة ،تقييم مدى توافق برنامج تكوين معممي التعميم المتخصص مع متطمبات الممارسة المينية،
رسالة ماجستير ،قسم عمم النفس والعموم التربوية واألرطفونية ،كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية،

جامعة منتوري – قسنطينة.2009 ،
-19

رائدة محمود إبراىيم قشطة ،الذكاء الوجداني وعالقتو بميارات التأقمم وبعض المتغيرات لدى طالبات

الثانوية العامة ،رسالة ماجستير ،قسم عمم النفس ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين،

.2009
-21

سعاد جبر سعيد ،أثر برنامج تعميمي في التربية اإلسالمية مستند إلى نظرية الذكاء االنفعالي في تنمية

مفيوم الذات ودافعية التعمم لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردن ،رسالة دكتوراه ،قسم مناىج
وطرق التدريس ،كمية الدراسات التربوية العميا ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا02006 ،

-21
-22

فاطمة محمد عبد الرحمان المستكاوي ،فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء االنفعالي لدى المراىقين

ذوي اإلعاقة البصرية ،دراسة دكتوراه منشورة ،جامعة بنيا ،كمية التربية ،مصر.2007 ،

مفتاح محمد عمار عبد الرحمان ،العالقة بين الذكاء الوجداني وبعض ميارات التفكير العممي أثناء
مرحمة المراىقة الوسطى بمدينة طرابمس ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عين شمس-معيد الدراسات العميا

لمطفولة ،قسم الدراسات النفسية لألطفال ،القاىرة ،مصر.2010 ،

-23

مسعودة بن قيدة ،دور برامج الرعاية التربوية الخاصة في تحقيق السموك التكيفي لدى األطفال ذوي
متالزمة داون ،رسالة ماجستير ،قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا ،كمية العموم اإلنسانية

واالجتماعية ،جامعة الجزائر.2009 ،
-24

بشير معمرية :اكتشاف الموىوبين وفق نظرية الذكاء المتعدد ،مجمة تنمية الموارد البشرية – مجمة

متخصصة دورية محكمة متخصصة في األبحاث التربوية والتنمية البشرية ،العدد ( ،)6جامعة فرحات

عباس ،سطيف – الجزائر.2008 ،
-25

شاىر خالد سميمان ،إسماعيل صالح لعيس ،الصحة النفسية وعالقتيا بالذكاء االنفعالي لدى الطالب

ذوي االحتياجات الخاصة ،مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد .2012 ،9
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االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا وعالقته بأساليب المعاممة الوالدية السيئة

أ .أمال سعود – أ .فاطمة سعود – أ .سميرة خرموش

االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا وعالقته بأساليب المعاممة الوالدية السيئة
(دراسة ميدانية في المركز النفسي البيداغوجي لألطفال المعاقين ذهنيا ببوسعادة)
أ .أمال سعود  -جامعة بسكرة -الجزائر

أ .فاطمة سعود  -جامعة الجزائر -20الجزائر

أ .سميرة خرموش  -جامعة الجزائر -20الجزائر

ممخص:
لقد ركزت ىذه الدراسة إىتماميا عمى االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المعاقين عقميا وعبلقتو بأساليب

المعالة الواديةالسيئة ،التي سمحت بالكشف عن مختمفاإلىتمامات بالسموك اإلنساني بما فييم سموك األشخاص
المعاقين عقميا من كافة الجوانب النفسية واإلجتماعية معبرة عنيا بإيجاد أساليب تمنحيم اإلستقرار والتوازن

وتحقيق ذواتيم وتكيفيم الشخصي وتأىيميم النفسي اإلجتماعي من خبلل أساليب المعاممة التي يقوم بيا األولياء
 ،التي تتوقف عمييم نجاح أطفاليم أو فشميم،ومن بين ىذه األساليب التي تعد منيجا لئلصبلح الرعاية التربوية

التي يقدميا األباء لؤلطفال المعاقين عقميا ىي الدراية الكافية بمعنى اإلعاقة العقمية  ،وكيفية التعامل معيا،ىذا

ما جعمنا نكشف المقاربات النظرية ليذا المفيوم التربوي والنفسي اإلجتماعي ومعرفة النظريات النفسية والتربوية
واإلجتماعية التي تحث عمى ضرورة أىم أساليب المعاممة الوالدية  ،وأدى بنا الكشف عن العبلقة المدروسة من

الفرضيات الثبلثة الدالة عمى المتغيرين داللة عممية ثم إسقاطيا في الواقع الميداني عمى مجتمع البحث الذي
سيتم عن طريق المسح الشامل لجميع األفراد المعنيين باألمر وىم أولياء األطفال المعاقين عقميا واالطفال
المعاقين عقميا أنفسيم بالمركز النفسي البيداغوجي ببوسعادة  ،وىذا ما ستأكده نتائج ىذه الدراسة عمى وجود

عبلقة بيناالنسحاب االجتماعيمؤلطفال المعاقين عقميا وأساليب المعاممة الوالدية السيئة بالنسبة لمتغير الجنس،
ودرجة اإلعاقة .وىذا ما ىدفت الدراسة الى البحث في المشكمة االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين

وعبلقتو بالمعاممة الوالدية السيئة ،وذلك من خبلل أساليب المعاممة الوالدية الخاطئة ،ودرجة التخمف لؤلطفال
والجنس ولتحقيق ىذا سنقوم ببناء مقياسين لقياس االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا ولقياس

أساليب المعاممة الوالدية الخاطئة ،وبعد التحقق من صدق وثبات المقياسين ،سيتم سحب العينة من األطفال

المتخمفين عقميا القابمين لمتعمم ،ومن األطفال القابمين لمتدريب ألجل تأىيميم وسيتم االعتماد عمى الطرق
االحصائية لدراسة االرتباطات والفروق االحصائية.
Résumé:
Cette étude est consacréee àRepli de soi sociale chezles Enfants souffrant de
Déficience Mentale et leur relation des mauvais types de comportement paternel, qui
a permet la découverte des différentes sollicitudes du comportement humain y
compris le comportement des personnes souffrant de déficience mentale de tous les
aspects psycho-sociales les exprimant par l’invention de méthodes leur attribuant la
stabilité, l’équilibre, leur propre constatation, leuradaptation personnelle, et leur
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 سميرة خرموش. فاطمة سعود – أ. أمال سعود – أ.أ

االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا وعالقته بأساليب المعاممة الوالدية السيئة

habilitation psycho-sociale par le biais des méthodes de comportement paternel
opérées par les parents, sur lequel dépend leur succès ou leur échec, et parmi lesquels
qui sont considérées comme une méthode de la réforme de laprise en charge
éducative opérée par les parents sur lesenfants souffrant de déficience mentale
savoir : la vaste perception du sens de la déficience mentale, la façon d’en traiter, et
la reconnaissance de la possibilité de son habilitation sur tous les aspects, ce qui nous
a permis de découvrir les approches théoriques de cette signification éducative
etpsycho-sociale, et la connaissance des théories psychiques, éducatives et sociales
qui incitent à la prise en charge éducative, la découverte de l’efficacité étudiée nous a
amené auxtrois hypothèses signifiant les deux variables une signification scientifique
et ensuite son application sur le terrain sur la société de recherche qui a été fait par le
balayage total de tous les individus concernés et qui sont les parents des enfants
souffrant de déficience mentale au Centre Psychopédagogique de Bou-Sâada, Cette
étude a confirmé l’existence de la relation de repli de soi socialchez les enfants
souffrant de déficience mentale et le concept du comportement parentalpour le
variable de sexe et de degré de déficience, en outre l’inexistence de relation entre le
repli de soi et les types de comportement paternel.
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مقدمة :إن مشكمة اإلعاقة تعتبر أحد األخطار الرئيسية التي تواجو العالم في الوقت الحاضر وذلك نظ ار لما
تحممو من تدمير لمكيان اإلنساني واإلجتماعي والنفسي وعدم مواجيتيا المواجية العممية تجعل المعاق عقميا في

صراع مع أسرتو والمجتمع مما يؤدي إلى نوبات أو صدمات عنف ضده وضد المجتمع منو .وليذا الغرض
تمت المبادرة من طرف المجتمعات في البحث في إستراتيجيات التكفل والرعاية وذلك بتسخير مؤسسات خاصة ،
تقوم عمى توفير الخدمات التربوية من وسائل بيداغوجية التي تمزم النشاط التربوي وتوفير سبل التربية الخاصة

وذلك يتم بتوفير المكونين في القطاع سواء عمى مستوى مراكز التكوين أو الجامعات  ،والبحث في تشكيل

مشاريع وبرامج تتضمن كل ما تحتاجو خصوصية الطفل المعاق عقميا وفق مناىج عممية تستجيب لتمك ليذا فإن
التكفل بذوي اإلحتياجات الخاصة ومن بينيم المعاقين عقميا  ،أصبح واحدا من التحديات الثقافية والحضارية

التي تواجو العرب والجزائر نموذجا في ظل تبلحق المعمومات المختمفة ومن ثم يعتبر االنسحاب االجتماعي لدى
األطفال المعاقين ذىنيا وعبلقتو بأساليب المعاممة الوالدية السيئة من الموضوعات التي ال تنفصل عن قضايا

المجتمع وتطوره اإلجتماعي اإلقتصادي والسياسي  ،لذا كان من الضروري التعرف عمى محتوى ىذا االنسحاب
االجتماعي كيف يؤثر عمى ىذه الفئة وتوضيح عبلقتو بالمعاممة الوالدية السيئة لمطفل المعاق ذىنيا في ظل

التحديات المعاصرة وابراز دور األولياء في ذلك كما ال يمكن تجاىل الدور النفسي التربوي واإلجتماعي كدور
أساسي في التنمية المست مرة لمفرد ولممجتمعات ليذا فإن األسرة ىي األساس في تنمية ذلك وباعتبار األم ىي
األقرب من الطفل وتعتبر المسؤولة األولى في تربية طفميا لذا ال بد من اإلىتمام بيا وتوعيتيا ومساعدتيا حتى

تتمكن من القيام بدورىا عمى أكمل وجو  ،وبما أن البيئة اإلجتماعية تختمف من أسرة ألخرى والمستويات الثقافية
تمعب دور في ذلك وعدة عوامل مما تؤثر إما سمبيا أو إيجابيا في تربية األطفال كان ال بد عمينا البحث في ذلك

اإلختبلف والتحقق من وجوده فعميا .ولبموغ ىذا اليدف عمينا ضبط موضوع مداخمتنا  ،االنسحاب االجتماعي

لدى األطفال المتخمفين عقميا وعبلقتو بأساليب المعاممة الوالدية السيئة (دراسة ميدانية في المركز النفسي
البيداغوجي لؤلطفال المعاقين ذىنيا ببوسعادة).

ليذا سوف نتطرق في ىذه المداخمة إلى جانب نظري وآخر تطبيقي حيث خصص الجانب النظري حول موضوع

المداخمة وسيتم عرض فيو كل من اإلشكالية ثم الفرضيات وتوضيح أىمية وأسباب إختيار ىذا الموضوع كما
سنتناول فيو األىداف المراد تحقيقيا من خبلل الدراسة الميدانية مع وجود تحديد لممصطمحات المتعمقة بمشكمة

الدراسة وتضمن أيضا نماذج عن بعض الدراسات السابقة وفقيا تتبين المعالجة لياتو المداخمة ،كما نتناول فيو
مفيوم االنسحاب االجتماعي في مجال اإلعاقة العقمية  ،باإلضافة إلى مفيوم أساليب المعاممة الوالدية بصفة
عامة ،تمييا مفيوم اإلعاقة العقمية بصفة عامة أيضا بما فييا أنواعيا  ،ثم يأتي الحديث عن الجانب الميداني

والمتمثل في كل من اإلجراءات المنيجية لمدراسة والتعريف بميدان الدراسة واألساليب اإلحصائية التي سيتم

إعتمادىا ،والمقاييس واالختبارات المراد تطبيقيا في األخير نقدم مجموعة المراجع التي تم اعتمادىا في ىذا

الطرح العممي ،باإلضافة إلى بعض اإلقتراحات والتوصيات التي تخدم ىذا الموضوع.

اإلشكالية :
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تعتبر فئة المعاقين من ذوي اإلحتياجات الخاصة في المجتمع بما فييم المعاقين عقميا الذين يتميزون

بخصائص جسمية وعقمية وانفعالية واجتماعية يبلحظ اإلختبلف بينيم وبين خصائص األشخاص العاديين األمر
الذي يتطمب ضرورة توفير ليم الرعاية الخاصة تتناسب مع خصائص نموىم التربوية والنفسية والصحية

واإلجتما عية وفق درجة اإلعاقة التي يعانون منيا  ،حتى يمكننا الوصول بيم إلى مستوى أفضل من التكيف

الشخصي وامكانية تأىيميم النفسي اإلجتماعي.لذا فقد شيدت السنوات األخيرة تحوالت جذرية وتغيرات في
إتجاىات ومواقف المجتمع الجزائري نحو اإلعاقة والتباين في األراء حوليا  ،والق اررات المتخذة بشأن توفير
أفضل السبل لتربية األفراد المعاقين والتكفل بيم وكذا توفير رعاية تربوية خاصة  ،إن اإلعاقة العقمية من أشد ما

يصيب اإلنسان فإن كان تعريفيا اإلجتماعي فيي تركز عمى مدى تفاعل الفرد في اإلستجابة لممتطمبات

اإلجتماعية المتوقعة منو مقارنة مع أقرانو المجموعة العمرية نفسيا  ،لذلك يعتبر الفرد معوقا عقميا إذا فشل في
القيام بالمتطمبات اليامة المتوقعة منو .والحقيقة أن قضية اإلعاقة العقمية تحديا حضاريا لؤلمم والمجتمعات
المتقدمة والنامية عمى حد سواء فاإلعاقة العقمية من الجانب القانوني ىي أن األفراد المعاقين عقميا ىم األفراد
غير القادرين عمى اإلستقبلل وتدبير أمورىم بسبب التخمف الدائم  ،أو توقف النمو العقمي في مرحمة عمرية

مبكرة.

وانطبلقا من ىذا فقد عممت الدولة عمى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وبما ان الحياة اإلجتماعية تحتاج إلى التفاعل

واإلتصال ما دام اإلنسان يعيش في مجتمع يتوجب عميو أن يقيم عبلقات ويجسد األفكار التي تدور بذىنو أنذاك
وبما أن فئة المعاقين تعتبر جزءا من الثروة البشرية فميا الحق في المواطنة والمسؤوليات والواجبات وىذا ال

يتحقق إال بتوفير الخدمات البلَزمة سواء عمى صعيد التطبيق الجيد لبرامج التكفل والرعاية التربوية بما فييا

المنياج التربوي لمتكفل بالمعاقين  ،وذلك بتوفير تمك الخدمات المتمثمة في الرعاية التربوية المعمول بيا في
المراكز التي يتواجدون بيا مما يساعده عمى اإلندماج داخل المجتمع وبالتالي تأىيمو نفسيا واجتماعيا وليذا كان

من الضروري وجوب توفير الخدمات النفسية التربوية المقدمة من طرف الفرقة البيداغوجية واألسرة.
والدارس والمتطرق ليذا الموضوع يجد نشبعا وتفرعا في العوامل المؤثرة عمى الخدمات النفسية اإلجتماعية

المقدمة لممعوقين عقميا وظروف رعايتيم  ،وكذلك إمكانية تأىيميم ومنحيم فرص عمل لفرض وجودىم  ،وعميو
سندرس إمكانية رعاية المعاقين عقميا ومدى تأىيميم النفسي اإلجتماعي بالمراكز المخصصة ليم بالموازاة مع ما
تقدمو األسر وتسميط الضوء عمى دور األسرة وخاصة عمى أساليب المعاممة الوالدية مع ما يقدم ليم في المراكز

الخاصة بالموازاة مع ما تقدمو األسرة من رعاية تربوية تؤىل ىذا الطفل نفسيا واجتماعيا ،مما ال يؤدي بيم الى
االنسحاب االجتماعي والبحث في تمك العبلقة بين المعاممة الوالدية السيئة واالنسحاب االجتماعي لدى األطفال

المعاقين عقميا التي يمكنيا أن تظير تقدما لمطفل المعاق عقميا وأحيانا أخرى تظير تراجع أو تباعد الطفل
المعاق عقميا في سموكو اليومي  ،وبالرغم من أن فئة المعوقين عقميا يتمتعون ببعض الحقوق التي يتمتع بيا
باقي أفراد المجتمع بتواجد المعممين والمدربين والمربين الذين يعممون عمى تقديم الخدمات ليم إال أنيم ال يزالون

يعانون من صعوبة إدماجيم في المجتمع من تأىيل نفسي إجتماعي وصعوبة أخرى من خبلل إقحام األسرة في
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تطبيق تمك البرامج المخصصة ليذه الفئة  ،وفي ىذا المفيوم فان عدم تقبل الوالدين لمطفل المتخمف عقميا من

بينيم سوء في معاممتيما لو يؤدي ذلك الى عدم تقبل ذاتو ،وعدم ثقتو في نفسو مما يدفعو الى سموكات غير
مرغوبة والى مشكبلت نفسية واجتماعية جديدة ،ومنيا االنسحاب االجتماعي وقد بينت بعض الدراسات أن
األطفال األكثر تخمفا ىم األطفال الذين يعانون من النبذ أكثر من غيرىم وأن األطفال االناث أقل تقببل من قبل

والدييم مقارنة بالذكور واستنادا الى ما سبق فان الدراسة الحالية ،سوف نجيب عن تساؤل رئيسي تطرحو الدراسة
وىو "ما عبلقة االنسحاب االجتماعي لدى الطفل المتخمف عقميا بأساليب المعاممة الوالدية الخاطئة وبدرجة

اعاقتو وسنو" وىذا ما دفعنا لمبحث في ىذا الموضوع وطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 -1ىل ت وجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين االنسحاب االجتماعي لدى الطفل المتخمف عقميا
وأساليب المعاممة الوالدية السيئة؟

 – 2ىل توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين االنسحاب االجتماعي لدى الطفل المتخمف عقميا

ودرجة االعاقة العقمية؟

 -3ىل توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين االنسحاب االجتماعي لدى الطفل المتخمف عقميا

وجنسو؟

الفرضيات :

الفرضية الرئيسية:
توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين االنسحاب االجتماعي لدى الطفل المتخمف عقميا بأساليب

المعاممة الوالدية الخاطئة وبدرجة اعاقتو وسنو.

الفرضيات الفرعية:

 -1توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين االنسحاب االجتماعي لدى الطفل المتخمف عقميا وأساليب
المعاممة الوالدية السيئة.

–2توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين االنسحاب االجتماعي لدى الطفل المتخمف عقميا ودرجة
االعاقة العقمية.

 -3توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين االنسحاب االجتماعي لدى الطفل المتخمف عقميا وجنسو.

 -أهمية الدراسة :

يستمد ىذا البحث أىميتو من أىمية الموضوع في حد ذاتو ،وذلك يظير من خبلل:

 -تنوع الخدمات النفسية والتربوية واإلجتماعية لمتكفل بذوي اإلحتياجات الخاصة -.ضرورة لفت النظر إلى

المعاممة الوالدية التي تسبب فعبل االنسحاب اإلجتماعي لمطفل المعاق عقميا–.انتشار االنسحاب االجتماعي

بشكل الفت لدى األطفال المتخمفين عقميا في مراكز التأىيل.

 ضرورة دراسة المتغيرات المرتبطة باالنسحاب االجتماعي وخاصة اساليب المعاممة الوالدية الخاطئة ودرجةاعاقة الطفل وجنسو.
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 -تحديد عبلقة تمك المتغيرات بالمشكمة بيدف مساعدة االطفال الذين يعانون منيا عمى تجاوزىا.

 -أهداف الدراسة:

 -الكشف عن العبلقة بين االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا وأساليب معاممة الوالدين

الخاطئة ليم.

 الكشف عن العبلقة بين االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا ودرجة االعاقة العقمية. -الكشف عن العبلقة بين االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخمفين عقميا وجنس الطفل.

تحديد المفاهيم والمصطمحات:

تعريف أسميب المعاممة الوالدية:
تشتمل عممية التنشئة اإلجتماعية عمى جانب ىام من جوانبيا المتعددة وىو أساليب المعاممة الوالدية

والذي يقصده بو تمك اإلتجاىات الوالدية في تنشئة األطفاألو األسموب الذي تتسم بو سياسة الوالدين في

معاممة االبناء وتتنوع ىذه األساليب بين اآلباء واألبناء حيث أن عبلقة األبناء باآلباء تدرك من خبلل
التفاعل بين مجموعتين من اإلتجاىات والتي تعتبر غير مستقمة وىاتين المجموعتين ىما:

المجموعة األولى( :الود/العداء) وىي ليا عبلقة بالروابط العاطفية بين اآلباءواألبناء.

المجموعة الثانية( :التقيد/السماح) وىي ليا عبلقة بأساليب ضبط السموك الطفل وتندرج األساليب

المعاممة الوالدية تحت عدة ابعاد يمكن تمخيصيا عمى النحو التالي:

أسموب التشجيع :ويقصد بو ميل الوالدين لمساعدة الطفل وتشجيعو والوقف بجانبو في المواقف الصعبة
بطريقة تدفعو قدما إلى األمام(.محمد عمي اليازوري  ،مرجع سابق ،ص)19

أسموبالتوجيه لألفضل:ويقصد بو توجيو الطفل نحو النجاح في المدرسة والعبلقات حتى يكون عصوا نافعا
في المجتمع ولو قيمة وكيان.

أسموب قبول الوالدين :ويقصد بو الدفء والمحبة الذي يمكن لآلباء أن يمنحوه ألبنائيم وقد يعبر عنو
بالقول أو بالفعل في أشكال السموك.

أسموب الحماية الزائدة :ويقصد بو إتباع الولدين الحماية والخوف عمى الطفل بصورة كبيرة اكثر مما يرى
زمبلءه في وأصدقاءه يجدون عند ابنائيم وان والديو يعمبلن عمى حمايتو من كل مكروه وال يريدان أن

يتعرض ألي موقف يؤذيو جسميا ونفسيا ويمبيان لو كل رغباتو وال يرفضان لو طمبا.

أسموب بث القمق والشعوربالذنب :ويقصد بو إتباع الوالدين في التربية الطفل مختمف األساليب التي تثير
ضيقة وألمو غير العقاب البدني وتثير لديو ىذه األساليب مشاعر النقص والدونية وتحط من ىذه األساليب
مثل التأنيب والتوبيخ والموم والتقريع.

والسخرية واجراء المقارنات في غير صالح الطفل كما يشمل مطالبتو بمستوى أعمى من السموك

والتحصل ويتضمن ىذا األسموب أيضا اإلبتزاز العاطفي من جانب الوالدين باستغبلليما عاطفة الطفل
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نحوىما إلجباره عمى طاعتيما كما يشمل ىذا األسموب التخويف والتحذير الذي يأخذ شكل النصيحة

وليس شكل التيديد.

أسموب اإلهمال:ويقصد بو ان الوالدين ال ييتمان بو بحيث أنو ال يعرف مشاعرىما نحوه بالضبط.

أسموب الرفض :ويقصد بو أنيما ال يتقببلنو وأنيما كثي ار اإلنتقاد لو وال يبديان مشاعر الود والحب نحوه
وال يحرصان عمى مشاعره وال يقيمان وزنا لرغباتو بل بالعكس ما يحدث حيث يشعر الطفل بالتباعد بينو
وبين والديو.

أسموب القسوة :ويقصد بو انيما عقابيان يمجان دائما إلى العقابو بدنيا بضرب أو ييددانو إذا أخطا أو
إذا لم يطع أوامرىما.

أسموب التحكم :ويقصد بو انيما يقيدان حركتو وال يعطيانو الحرية الكافية لمحركة والنشاط كما يريد ويدرك
الطفل أن والديو يعمدان الى رسم خطوط محددة لو ليس ليأن يتخطاىا وعميو أن يتصرف ويسمك كما

يريد الوالدين.

أسموب التذبذب :ويقصد بو أنيما ال يعامبلنو معاممة واحدة في الموقف واحد بل أن ىناك تذبذب قد
يصل إلى درجة التناقص في مواقف الوالدين وىذا األسموب يجعل الطفل ال يستطيع أن يتوقع رد فعل
والديو إزاء سموكو كذلك يشمل ىذا األسموب إدراك الطفل أن معاممة والديو تعتمد عمى المزاج الشخصي
والوقتي وليس ىناك أساس ثابت لسموك والديو نحوه.

أسموب التفرقة :ويقصد بو أنيما ال يساويان بين اإلخوة في المعاممة وأنيما قد يتحيزان ألحد اإلخوة عمى
حساب اآلخرين فقد يتحيزان لؤلكبر أو لؤلصغر أو لممتفوق دراسيا وألي عامل آخر.

 -1االنسحاب االجتماعي:

ىناك العديد من المصطمحات التي تعبر عن االنسحاب االجتماعي وقد استخدمت في الدراسات النفسية

والتربوية منيا:

 -1العزلة االجتماعية.

 -2االنسحاب الناتج عن القمق.
 -3االنطواء عن الذات.

 -4االنسحاب االجتماعي.
 -5الوحدة النفسية.

تعريف االنسحاب االجتماعي:
ىو نمط من السموك من السموك يتميز بأبعاد الفرد نفسو عن القيام بميمات الحياة العادية ويرافق ذلك احباط

توتر وخيبة أمل ،كما يتضمن االنسحاب االجتماعي االبتعاد عن مجرى الحياة االجتماعية العادية ،ويصحب

ذلك عدم التعاون ،وعدم الشعور بالمسؤولية ،وأحيانا اليروب بدرجة ما من الواقع.
أعراض االنسحاب االجتماعي:
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 -1أعراض عاطفية:
 -الشعور باالنفصال عن اآلخرين.

 الشعور بالخوف ،الخجل ،الحساسية والخنوع. -مشاعر االغتراب وعدم الفيم والرفض.

 -مشاعر االفتقار الى التقبل والود والحب.

 -0أعراض سموكية:

 -تجنب المنسحب الدخول في العبلقات االجتماعية.

 تعوز المنسحب والميارات االجتماعية عمى نحو مستمر. ال يطور المنسحب صداقاتو.اإلعاقة العقمية:

أ-لغة :ىي ما ينتج عن رأي حالة أو إنحراف بدني أو إنفعال بحيث يكبح أو يمنع إنجاز الفرد أو تقبمو ويطمق
عمى مثل ىذا الطفل المعوق عقميا.
العقمية

العامة

بحيث

تكون

ب-اصطالحا  :اإلعاقة العقمية ىي حالة عامة تشير إلى نقص القدرة

دون

المعدل

العادي

أو

المتوسط

(

تدعيم

درجة

وتوجد متبلزمة مع أنماط القصور في السموك التكيفي تظير أثارىا بشكل واضح أثناء مرحمة النمو.

فأقل).

ج-التعريف اإلجرائي :ىم األطفال المعاقين عقميا "درجة خفيفة"  " ،درجة متوسطة" " ،درجة شديدة" المسجمين
والمتكفل بيم داخل المراكز النفسية البيداغوجية الخاصة برعاية ىذه الفئة.
 -الدراسات السابقة:

أ -دراسة بجروك – أكسن و جرانمد (: )1991
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أراء األسر والمينيين حول مشاركة األسرة في برنامج التأىيل واجراءاتو

الحالية أو المفترضة وكذلك معوقات المشاركة من وجية نظر ( )139منيا و ( )33من أولياء األمور
باستخدام مقياس يشتمل عمى عدد من التقديرات ،وقد أوضحت الدراسة أن من أىم معوقات مشاركة األسرة في
برامج تأىيل األطفال كان في النظام المتبع في تقديم الخدمة حيث يمثل ثمثي المعوقات  ،في حين أن المعوقات
الخاصة بالمينيين وأسر األطفال المعوقين تمثل و بشكل متساوي الثمث األخير بنسبة ( )%13-11عمى

التوالي.

ب -دراسة فالن جان (: )0221
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أراء الوالدين تجاه مشاركتيم في التربية الخاصة ومعرفة الكيفية والسبل

التي بمقتضاىا تعزيز ىذه المشاركة ،وقد سمطت الضوء عمى عينة تكونت من ( )29من األولياء (أميات وآباء)
أجريت معيم مقاببلت قبمية وبعدية  ،ومن ثم استخدم محتوى المقاببلت في صياغة النتائج وتحميميا وقد اتضح

من نتائج الدراسة أنو لم يحدث تغيير يذكر في المفاىيم المتعمقة بتقييم التربية الخاصة خبلل الخمسة والعشرين

سنة الماضية ،فاآلباء واألميات ال يعرفون الكثير عن كيفية مشاركتيم واذا شاركوا فإن مشاركتيم تظل محدودة
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وغير كافية ،ومع ذلك فالوالدين لدييما رغبة في المشاركة ومعرفة نتائج ما يودان القيام بو ،أي أنيم بحاجة
ماسة إلى معرفة دورىم بشكل واضح وكيفية مشاركتيم.

ج -دراسة صالح هارون (: )1991

قام الباحث صالح ىارون عام ( )1991بدراسة حول أثر البرامج التربوية الخاصة في

توافق المعاقين عقميا

في المرحمة اإلبتدائية  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )12تمميذا معاقا عقميا يدرسون في مؤسسة التثقيف الفكري

بالقاىرة في العام الدراسي ( )1991--1993عمرىم الزمني كان يتراوح ما بين ( )13-9سنة وعمرىم العقمي

( )9-1سنوات ،حيث الضابطة ،وتم تصميم برامج لمخبرات التعميمية بقصد تنمية الميارات الشخصية
اإلجتماعية  ،واألعمال المنزلية والحساب  ،بيدف تحقيق قد ار من اإلستقبلل الذاتيتحمل المسؤولية في المواقف
الحياتية المتوقعة بالنسبة لمعمر الزمني لعينة الدراسة حيث تضمنت ما يمي  -:ميارات منزلية  :الغسيل،

الطيي ،تنظيف المنزل ...الخ-

ميارات إجتماعية  :النظافة الشخصية ،التفاعل مع اآلخرين ،إستخدام

الياتف -.ميارات أكاديمية  :العد ،التعامل بالنقود ،القياس...الخ حيث إستمر البرنامج لمدة ستة أشير ،كما
إستخدم الباحث أدوات القياس التالية -:

-

مقياس ستانفورد بينيو لتثبيت متغير الذكاء.

مقياس المستوى اإلقتصادي اإلجتماعي لتثبيتو.

وعميو

 -مقياس السموك التوافقي بجزأيو :السموك النمائيواإلنحرافات السموكية -.

فالنتائج التي توصل إلييا الباحث من خبلل ىذه الدراسة تمثمت فيما يمي :وجود زيادة في الدرجة الكمية بالنسبة
لمسموك النمائي وكانت ىذه الزيادة دالة بعد البرنامج مباشرة عند المجموعة التجريبية بشكل دال-

معظم درجات اإلنحرافات السموكية عند أفراد المجموعة التجريبية بصورة دالة بعد تطبيق البرنامج .

إنخفاض

د-دراسة عيد و رقبان : 1991

تمت ىذه الدراسة من خبلل إجراء تقيمي لمستوى األداء المياري لعينة من األطفال المعوقين عقميا
القابمين لمتعمم من خبلل برنامج تدريبي عمى ميارات :التواصل ،والتفاعل اإلجتماعي ،وقد ركز البرنامج عمى

خمسة مجاالت أساسية تم التدريب عمييا خمسة أشير وىي:
 -مجال المغة واإلتصال.

 -مجال الميارات المعرفية.

 مجال العبلقات اإلجتماعية. -مجال الميارات الحركية.

كما إستخدم أسموب التدعيم و تكيل في أداء الميام المستيدفة بالتدريب من خبلل  :التقبل ،أو

التصفيق ،أو اإلشارة أو إعطاء الحموى ،أو إعطاء لعبة ،وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة من ( )3أطفال

معوقين قابمين لمتعمم.وكانت نسبة ذكاء األطفال تتراوح بين ( )32-12ومن الفئة العمرية تتراوح بين ()9-1
سنوات ممتحقين بمؤسسة دار الحنان التابعة لمجمعية المصرية العامة لحماية األطفال باإلسكندرية وتم قياس
األداء المياري بصفة دورية أسبوعيا من خبلل إعداد قائمة لمميارات األساسية مع مبلحظات األداء المياري.
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ومنو فقد توصمت نتائج الدراسة المتعمقة بتدريب الطفل المعوق عقميا عمى الميارات المتعمقة بحياتو

اإلجتماعية والوجدانية إلى :

أقل الميارات إحتياجا لتكرار محاوالت التدريب كانت ميارة االشتراك في األلعاب الجماعية وسرد أحداث قصةتمثيل األدوار من أعمى الميارات.

وتم توظيف الدراسات السابقة في الدراسة الحالية من خبلل أن الباحثة إستنتجت أن الرعاية التربوية التي

تقدميا األميات ألطفالين المعاقين عقميا ألجل تأىيميم النفسي اإلجتماعي فتم إعتبار ىذه الدراسات مؤش ار

ألبعاد الدراسة الحالية  ،التي بصدد البحث فييا ألن تدريب المعاقين عقميا عمى الميارات اإلجتماعية والمتمثمة
في ميارات اإلستقبللية الذاتية والميارات المعرفية  ،وميارات العبلقات اإلجتماعية  ،والميارات المغة واإلتصال

 ،والميارات التأىيمية.

كميا تعبر عن محور الرعاية التربوية وكذلك التأىيل النفسي اإلجتماعي لممعاق عقميا،وذلك لموصول بيم

الى ممارسة حياتيم مشابية بحياة األشخاص العاديين ،ومن خبلل ىذه الدراسة بصدد التفصيل أكثر في عممية
الرعاية التربوية والتأىيل النفسي اإلجتماعي والبحث في كيف يمكن أن نؤىل بيا المعاق عقميا من الناحية

النفسية واإلجتماعية و الوصول بيم إلى أفراد مدمجين في مجتمعيم.

وعميو فإن حيثيات ىذا الموضوع تتمثل في :حوصمة متغيرات ىاتو الدراسة والمتمثمة في اإلعاقة العقمية
والرعاية التربوية والتأىيل النفسي اإلجتماعي ال بد من التفصيل في تمك المفاىيم فيما يمي :التعريف الطبي:

"التخمف

التعريف

العقمي

النفس

:

حالة

من

"التخمف

عدم

العقمي

التوازن

حالة

من

الكيميائي
عدم

في

التوافق

الجسم".

النفسي.

التعريف اإلجتماعي" :التخمف العقمي إنخفاض في المستوى الثقافي والقدرة عمى التفاعل مع االخرين".

التعريف التربوي" :التخمف العقمي انخفاض عمى دون مستوى المتوسط ويظير متبلزما مع القصور في
السموك الكيفي لمفرد خبلل فترة النمو".

ومن كل ىذه التعاريف نستنتج أن اإلعاقة العقمية ىي" :فقدان جزئي أو كمي لموظيفة العقمية".

وعميو فإن عممية التنشئة اإلجتماعية والثقافية لممعاقين تتم من خبلل األسرة والجماعات التي ينتمي إلييا الفرد
المعاق عبر حياتو والمؤسسات اإلجتماعية المتمثمة لممجتمع كالمدرسة أو النادي الرياضي أو مراكز التأىيل

وغيرىا من مؤسسات تعميمية أو ثقافية أخرى فيي تعمل عمى تيذيب سموك الفرد المعاق لكي يعيش في المجتمع
بأساليب سموكية محددة ،إذن التنشئة اإلجتماعية ىي عممية انتقائية لؤلنماط محددة من السموك وفقا لمعايير

سائدة  ،فيي تدعم لديو األنماط السموكية المرغوبة وتختزل لديو األنماط غير المرغوبة من وجية نظر
المؤسسات المتمثمة لممجتمع والثقافة العامة  ،والتنشئة اإلجتماعية ىي عممية دينامية مترامية األطراف ومتعددة
المراحل واآلثار ،ويتحول بمقتضاىا الفرد سواء كان سميما أم معاقا ،من كائن حي بيولوجي إلى كائن حي

إجتماعي عن طريق تعرضو آلثارىا المباشرة و غير المباشرة.
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إن الثقافة تزود الفرد المعاق بنظرة مطابقة لمحياة اإلجتماعية أي أنيا تمد الفرد المعاق بالحقيقة اإلجتماعية

وذلك من خبلل المؤسسات اإلجتماعية مثل األسرة والزمبلء والنادي الرياضي ومراكز التأىيل والتأثيرات الثقافية

لممجتمع ،وبيذا فإن ثقافة المجتمع تشمل السموك اإلجتماعي والقيم والمعتقداتوالقوانين وكل نتاج المجتمع الذي
ينقل من جيل إلى جيل عن طريق نقل السموك اإلجتماعي لموالدين ،وبيذا فإن المحركات الخاصة بالتنشئة

اإلجتماعية تتحدد في المجتمع وتعمل عمى نقل الثقافة التي ىي متاحة لكل فرد في المجتمع  ،إن تعمم الميارات
والمعمومات واإلستعدادات تتم بواسطة عممية التنشئة اإلجتماعية ،حيث أنيا تتناول إظيار كفاءات الفرد من

خبلل تفاعمو مع زمبلئو.

فالمعاق الذي تكون لو كفاءات في األنشطة الرياضية وفي نفس الوقت لديو كفاءات في الميارات

اإلجتماعية بخبرة أفضل في التفاعل مع مجموعة زمبلئو.

وكيف يتم تطبيقيا وعمى أي أساس يتم بناء برامجيا ومن يقوم بيا فنبلحظ أنو ليس بامكان القائمين عمى الرعاية

التربوية داخل المراكز الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة العقمية القيام بيا بمفردىم بل البد من األسرة والتي تم
الحديث عن دورىا في فصل اإلعاقة العقمية وبالتحديد إبراز دور األم في الرعاية التربوية داخل المنزل وحتى

يستطيع تقديم الرعاية التربوية الكاممة لمطفل المعاق عقميا البد من البحث في حاجات األميات حتى يتمكنوا من
النجاح في رعاية أطفاليم المعاقين حيث البد من إستراتيجيات فعالة لمتعامل مع الطفل المعاق عقميا في كافة

المواقف الحياة اليومية.

لذا فقد إستنتجت الباحثة أن األميات يحتاجون إلى دعم نفسي من طرف المراكز المتخصصة ومن طرف

المشرفين من مختصين ونفسانيين وتربويين واجتماعيين لتفسير طبيعة ونوع إعاقة طفمين وتوجييين التوجيو

الجيد والسميم باإل ظافة إلى الخدمات التي تكون فعالة إذا قدمت لين بشكل منتظم ومنو سنتناول طرق اإلرشاد
األسري.

 طرق اإلرشاد األسري :تتمثل بعض طرق اإلرشاد في إكسابيم الميارات األساسية التي يجب عمى األسرة تقديميا لو وىي :

 . 1عممية تناول الطعام والشراب :

ىذه العممية يتوقف عمييا نمو والتطور الجسدي الصحيح والسميم وىي التي تؤدي إلى تطور الجوانب
األساسية منيا العقمية واإلنفعالية واإلجتماعية  ،فالطفل العادي يتعمم بدافع الغريزة واشباع الحاجات الفسيولوجية
والنفسية  ،وكذا عن طريق المراقبة وتقميد ما يفعمو األخرون.لذلك يجب عمى األولياء والمقصود بيم (األميات)
بالنسبة لمدراسة الحالية تدريبو عمى تناول الطفل المعاق ذىنيا وحياتو في البيت مع الكبار أيضا فرؤية ما يفعمو

األخرون في جميع األوقات يساعد إلى أن يصل إلى اإلستقبللية الذاتية وحتى يحس أنو ال يختمف عن اآلخرين

 ،ويجب تكرار سموك التعمم الصحيح في الطريقة والكيفية.
 . 0إستعمال المرحاض وقضاء الحاجة الشخصية :
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إن ىذه العممية الساسية وذات األىمية الكبيرة وليا التأثير الصحي أو النفسي الذي قد يسبب األمراض

الجسدية أو النفسية في المراحل األولي من حياة الطفل لذلك فان الطفل المعاق ذىنيا بحاجة لوجود األسرة
وقياميا بتدريبيم عمى التحكم في ىذه العممية والقيام بيا بصورة صحيحة وفي ىذا المجال تمارس األم دو ار ميما

خاصة في حياة أطفاليا مما يتطمب وجودىا معو في معظم األوقات حتى تساعده عمى طريقة وكيفية قضاء

الحاجة لذلك تيدف إلى:

أ -إن يعرف الطفل متى يحتاج إلى إستعمالو ،أي يكون مدركا لما يحدث لو من تغيرات داخمية تحتاج الى
االستجابة.

ب -أن يذىب بنفسو إلى المرحاض عندما يحتاج إلى ذلك.
ج -أن يكون قاد ار عمى استعمال المرحاض بالشكل الذي يحافظ فيو عمى نظافتو الشخصية والمكان ،ويدرب من
قبل األم ،حيث في البداية تدريبو عميو أخبارىا عن حاجتو لممرحاض ويمكن أن يكون قد بمل نفسو  ،وال يجب

أن تغضب بل تقوم بتنظيفو وتبديل ثيابو بيدوء لكي يكتسب بسرعة عكس ذلك يؤدي إلى تأخير عممية

اإلكتساب ،وأيضا يجب أن يكون تمثيل لكيفية استعمال المرحاض أمامو من طرف إخوتو.

د -أن تقوم بمراقبة ما يحدث معو عن قرب لفترة زنمية معينة ويجب عدم ترك الطفل أكثر من  15د في
المرحاض وبعد الخروج يتم مكافأتو لكونو بقي نظيفا .

ه – تعميميم من خبلل المعب بالدمى ،وادخاليا إلى المرحاض المكون عمى شكل لعبتو.
و – اإلعتبار بالذات واالستحمام بيذه العممية تؤدي بو إلى أن يظير بمظير الئق ومقبول حتى يمتمك ميارات
وقدرات القيام باالىتمام واالعتناء بنفسو وذلك:

 مساعدة األخرين لو أيضا أن تشجعو األم عمى عمل ذلك بإعطاء التعزيز المناسب. -تجزئة ىذه الميارة إلى خطوات.

 استخدام الدمى لكيفية القيام بعممو غسل األجزاء المختمفة من الجسم المذين لدييم قدرات عقمية فيتم تعميميمكيفية غسل وتنظيف شعورىم.

 .3مهارات المبس:

أ -تدريبو عمى مستوى الجانب الحركي.

ب -إنزال السروال الداخمي أو رفعو .

ج -تنويع المباس حسب الوقت والظروف االجتماعية وحسب أوقات النيار والمَيل.

د -إستعمال األلبسة السيمة مثل السروال ذو حزام مطاطي بدال من الجمدي.

ه -تدريبو عمى اإلرتداء المبلبس من خبلل المعب بالدمى باالرتداء والخمع والمكافئة و التعزيز.

 .1الخروج والتجوال  :إن ىذه العممية تمكنو وتجعمو يتعرف ويتفاعل مع المحيط المعاش وذلك :

أ -تمكنو من اكتساب معمومات من العالم الخارجي وتعديل سموكاتو.
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ب -إن رفض بعض األسر اصطحاب الطفل المعاق ذىنيا معيا لمخارج واظياره في المجتمع وحبسو في البيت
مما يؤدي إلى إبتعاد الجميع عنيا في عبلقاتيم اإلجتماعية.

ج -اتاحة لو الفرصة لمخروج "يعني الوصول بو إلى اإلىتمام والعناية بنفسو في معظم الحاالت وتقميص الحاجة
إلى اآلخرين ومساعدتيم.

د -تدريب الطفل المعاق ذىنيا عمى الظيور والخروج إلى المجتمع والقيام بقضاء حاجاتيم مثل الذىاب إلى
السوق والتسويق ومعرفة كيفية القيام بيذه الميمة عن طريق الخروج المتكررة مع األىل واستعمال وسائل النقل.

ه -تدريبو عمى كيفية السير عمى الطريق وقطعيا بصورة صحيحة وبعيدة عن األخطار ويمكن أن تبدأ األم
بتعميمو عن طريق المعب وبعدىا الخروج معو إلى كل مواقف اإلتصال.

 .1مهارات أخرى :

أ -تدريبو عمى إستعمااللدوات واألجيزة مثل الياتف  ،التمفاز ،الراديو ،التي تؤدي بو إلى اإلستقبللية.

ب -تعميميم بوجود الشرطة وطبيعة العمل .
ج -تعميميم رفض الشذوذ الجنسي.

د -تعميميم عمى التعامل مع الغرباء وعمى الجنس األخر.
ه -تدريبو عمى القيام باألعمال المنزلية

و -تدريبو عمى اإلعتناء بالمحيط .

ي – تدريبو كيفية مواجية المشاكل الصحية.

ر -تدريبو عمى تحمل مسؤوليات األعمال البسيطة مثل إغبلق األبواب  ،إطفاء النور.

ز -تدريبو عمى تعمم حرفة معينة وأن يساعده عمى ذلك األب ،كنوع من تعويده عمى اإلتكالية.

ومنو نستنتج أن مشاركة أسر األطفال المعاقين عقميا في برامج اإلرشاد التي تعطى ألولياء األمور من قبل

المختصين والعاممين في مجال التربية الخاصة  ،أصبحت ضرورية لتنمية جميع الميارات األساسية التي

تتناسب مع قدراتيم وحاجاتيم البيولوجية والنفسية والتربوية مثل :تناول الطعام والمشاركة في األنشطة اإلجتماعية
المختمفة  ،وحسن التصرف في المواقف المعاشة عن طريق التقميد والدعم ،فيؤدي بيم إلى اإلستقبللية الذاتية.

واإلجتماعية والمينية.

إن أىم أسموب في التأهيل النفسي لمطفل عقميا وأنجح وسيمة ىي التركيز عمى دور المرشد النفسي من خبلل
تقديم مخطط الرعاية التربوية في التدخل المبكر والتي تقوم عمى أساس إعداد برنامج لكل أسرة بحسب ظروفيا
وظروف طفميا المعاق عقميا وىو ما يسمى بتفريد خطة رعاية األسرة أو بتفريد برنامج لمطفل وأسرتو أو ما

يسمى بالمنحى الفردي في تعديل السموك.

ويتشكل فريق اإلرشاد النفسي ألجل الوصول الى التأىيل النفسي لمطفل المعاق عقميا مجموعة من

األخصائيين ( األخصائي النفسي ،التربوي ،اإلجتماعي ،الطبيب المعالج).
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حيث ييدف اإلرشاد النفسي لمطفل في التربية الخاصة إلى تنمية ثقتو في نفسو وفي البيئة التي يعيش

فييا وذل ك من خبلل إشباع حاجاتو األساسية في األمن والطمأنينة واالعتماد عمى نفسو والحصول عمى
االستحسان والتقدير من اآلخرين حتى يشعر بالكفاءة ويتكون لديو مفيوم عمى الذات ،ويعتمد اإلرشاد النفسي

لمطفل المعاق ذىنيا عمى التواصل بالمغة بمعناىا الواسع حيث تشمل الكبلم والتعبيرات الحركية في الرقص

والرياضة والمسابقة والرسم والمعب وغيرىا  ...وبذلك يجمع اإلرشاد ىنا بين اإلرشاد الموجو directive

 techniqueواإلرشاد غير الموجو  non directive techniqueكما يستخدم أيضا اإلرشاد الفردي
 individual counselingواإلرشاد الجمعي . group counseling

وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك نقطة في غاية األىمية تؤدي إلى تحسين مظير الطفل من حيث عبلج بروز
األسنان ،تشقق الشفاه ،إزالة إصبع زائد أو لحماية األنف أو أية تشوىات أخرى ،وكذلك ضعف السمع وسيبلن

المعاب من الفم وغير ذلك من األمور التي تؤثر عمى مظير الطفل ونظافتو ورائحتو وتجعمو غير مقبول من
الناس .كذلك يجب عمى المرشد تنمية محصولو المغوي وتدريبو عمى السموكيات المقبولة من خبلل األنشطة
المختمفة مثل :الرسم التموين ،بناء المكعبات الفك والتركيب ،الموسيقى والمسابقات  ،الرحبلت...حيث يركز

اإلرشاد عمى تنمية مفيوم الذات عند الطفل بطريقة واقعية وليس فقط االىتمام بتنمية الذكاء والقدرات المعرفية
فحسب وىذا ما نبلحظو من التوجيات العالمية الحديثة اآلن من استخدام أنشطة الذكاء المتعددة في تعميم

األطفال المعاقين ذىنيا.

ومن أىم التوجيو واإلرشاد النفسي أيضا نجد التوجيو واإلرشاد النفسي لولدي الطفل المعاق ذىنيا تمثل فيما

يمي:حيث ركزت التربية الخاصة الحديثة في اآلونة األخيرة عمى التحول من النموذج الطبي MEDICAL

 MODELفي الرعاية الذي يركز عمى الطفل وحاجاتو إلى النموذج البيئي  ECOLOGICAL MODELالذي

يركز عمى الطفل وبيئتو التي يعيش فييا ويتفاعل معيا ويتأثر بيا ومن ىنا كان اإلىتمام باإلرشاد النفسي لوالدي
الطفل وبذلك تصبح الميمة الثانية لئلرشاد النفسي في التربية الخاصة ىي التحسين الظروف البيئية التي يعيش
فييا الطفل عن طريق إرشاد وتبصير والديو بخصائص ومطالب نموه وتدريبيا عمى كيفية التعامل معو

وتشجيعيا عمى تقبمو فوالدي الطفل المعاق ذىنيا في حاجة إلى  :التبصير بخصائص الطفل ومطالب نموه
وكيفية معاممتو معاممة تشبع حاجاتو وتنمي شخصيتو.
 -مساعدتيم عمى فيم مشكمة ابنيما.

 تشجيعيما عمى الرضا باألمر الواقع وتخفيف مشاعر الصدمة التي تعرض ليا ،فوالدة طفل عمى ىذهالحالة يصدم كثي ار من اآلباء بسبب ضياع آماليم فيو وقمة معرفتيم بمشكمتو وأسبابيا وعبلجيا.
فيشعرون بالحزن واإلكتئاب وتضطرب حياتيم األسرية.

وبعد ما تم التطرق إليو من خبلل إبراز الوسائل واألساليب المتبعة في التأىيل النفسي لؤلطفال المعاقين

ذىنيا وتم حصرىا في أن التأهيل النفسي الجيد يتم من خبلل اإلرشاد والتوجيو الجيدين التي يقوم بيا المرشد
النفسي في كيفية بناء برنامج الرعاية التربوية التي تحمل أىداف تأىيمية نفسية لمطفل المعاق ذىنيا كما تم
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تفصيميما آنفا الى توضيح اليدف األساسي لمتوجيو واإلرشاد النفسي لممتخمفين ذىنيا والذي ظير في البرامج
التربوية المقدمة لمطفل من اجل تأىيمو ليكون فردا يتقبمو الناس ويتقبل ذاتو ومن ثم دمجو في المجتمع كما تم

توضيح دور الوالدين في الرعاية التربوية ومدى أىميتيا في المساىمة المباشرة وغير المباشرة في تأىيل الطفل
المتخمف ذىنيا وانجاح العممية التربوية التأىيمية.
-اإلجراءات المنهجية لمدراسة:

سيتم استخدام المنيج الوصفي باعتباره المنيج المناسب لمثل ىذا النوع من الدراسات.
فسيكون إختيار عينة الدراسة الحالية وذلك لمتحقق من البيانات ميدانيا  ،فيي عبارة عن مسح شامل

ليساعدنا عمى توفير جميع المعمومات الخاصة بالموضوع وىي عينة من أولياء األطفال المعاقين عقميا بالمركز

النفسي البيداغوجي ببوسعادة  ،حيث يعتبر المسح الوصفي "عممية وصف الوضع الراىن أو تصويره لوحدة
إجتماعية محددة في الظروف الحالية من خبلل جمع البيانات وترتيبيا وتنسيقيا" .ونظ ار ألن األولياء األمور ىم

أقرب األشخاص لمطفل أردناأن نقوم بجمع البيانات من كل األولياء األطفال المعاقين عقميا قصد الوصول إلى
العبلقة بين االنسحاب االجتماعي والمعاممة الوالدية السيئة لمطفل المعاق ذىنيا وكذلك الكشف عمى أي من
أساليب المعاممة الوالدية األكثر تأثي ار أو األكثر تركي از من طرف األولياء  ،وحتى نتوصل إلى تمك العبلقة كان

البد المجوء إلى أسموب المسح الشامل حتى تظير لنا النتائج إذا كان ىناك عبلقة دالة احصائيابين االنسحاب
االجتماعي والمعاممة الوالدية أو عدميا.
أدوات جمع البيانات:

أ-المالحظة  :سوف يتم اعتماد المبلحظة البسيطة وىي عبارة عن األداة األكثر تداوال في البحوث
اإلجتماعية والتي بواسطتيا تتم مبلحظة الظاىرة كما تحدث تمقائيا ودون إخضاعيا ألي نوع من الضبط
العممي  ،وال يمجأ الباحث فييا إلستخدام آالت أو أدوات دقيقة لمقياس أو وسائل لمتأكد من دقة المبلحظة

وموضوعيا وتعرف أحيانا باسم المبلحظة غير المشاركة  ،لذا تسمى المبلحظة البسيطة فإنيا تبقى عممية ،

وتختمف عن المبلحظة الفجة والعادية لرجل الشارع والتي تتعمق بأي موضوع معين.

وسيتم اإلعتماد في المقابمة عمى نوعيا الثاني وىي المقابمة غير المقننة  ،وكان اليدف من إستخدام

المقابمة ألجل الكشف عن األسباب التي تؤدي باألولياء العتماد ىذا النوع من المعاممة الوالدية
التي تؤدي باالنسحاب االجتماعي لمطفل المعاق ذىنيا.

ج -الوثائق والسجالت:

تعتبر الوثائق والسجبلت من بين األدوات التي يستعين بيا الباحث في جميع البيانات التي تعينو في دراستو التي

ىو بصدد القيام بيا.

د -اإلستبيان  :ىي من أىم األدوات المنيجية أو ىي اإلجراء األكثر تجزئة في مراحل البحث العممي الميداني
 ،أي يصل الباحث إلى أقصى دقائقو لتبدأ بعد ذلك مرحمة التركيب وتستعمل اإلستمارة لجمع المعمومات من
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المبحوثين بواسطة أسئمة مكتوبة يقدميا الباحث بنفسو أو بواسطة البريد  ،أو يطبقيا مع المبحوثين ( وخاصة في
حالة ما إذا كان مجتمع البحث أميا ) وميما كانت تسميتو ىذه.

 -مضمون مادة اإلستبيان:

لقد توضح لدينا من خبلل الجانب النظري أن جل أساليب المعاممة الوالدية لؤلطفال المعاقين عقميا
بكافة أصنافيا تساىم بشكل ما في انسحابيم االجتماعي مع إبراز دور األسرة وخاصة األولياء في ذلك ،
ولمعرفة عبلقة ذلك بالميدان تطمب األمر استخدام إستبيان موجو ألولياء األمور الذين لدييم أطفال معاقين عقميا

ومتكفل بيم في المركز الخاص بيذه الفئة  ،كأداة لجمع البيانات الضرورية حول واقع تقديم المعاممة الوالدية

ودورىا في االنسحاب اإلجتماعي وقد احتوى ىذا اإلستبيان عمى ما يمي:

القسم األول :الذي تعمق بالبيانات األساسية عن أفراد العينة حيث السن والمستوى التعميمي
واإلقتصاديواإلجتماعي  ،عدد األطفال  ،ودرجة اإلعاقة .

القسم الثاني :الذي يتعمق بكيفية قيام األولياء بمعاممة أطفاليموأرائيم واتجاىاتيم نحو االنسحاب االجتماعي
الذي يعاني منو أطفاليم ومدى تأثيرىا عمى حياتيم اليومية ،مع العمم أن القسم الثاني يتكون من مجموعة من

المحاور تفرعت إلى مجموعة من األسئمة وكل سؤال أو مجموعة من األسئمة تيدف اإلجابة عمى التساؤالت التي

أثارىا البحث  ،أسئمة اإلستمارة الموزعة عمى المبحوثينستكون في القسم الثاني من ()31-21

مفتاح التصحيح :عمما أنو تتم اإلجابة عن أسئمة المحاور بإستخدام السمم الرباعي ليكارت (دائما  ،غالبا ،

أحيانا  ،أبدا) تقابميا درجات حسب الترتيب( )1 ،2 ،3 ،4

إقتراحات خاصة بالمؤسسة المخصصة لمفئة:

 -1ضرورة تجييز القاعات بالوسائل المستخدمة من األجيزة العممية المتخصصة في مجال اإلعاقة العقمية
 ،لزيادة توسيع البرامج المقدمة ليذه الفئة بشكل أكثر تطو ار خاصة فيما يتعمق بوسائل التدريب النفسي

واإلجتماعي في إطار الرعاية التربوية.

 -0ضرورة استخدام األسموب العممي في تشخيص اإلعاقة العقمية في تحديد مدى العجز ودرجة اإلعاقة
العقمية وخاصة في تحديد مستوى السموك التكيفي ونسبة التدخل العبلجي وكذا إستخدام المقاييس

واإلختبارات العممية لتحديد مستوى تحسن الحاالت بصورة دقيقة ولتقييميا بصورة أحسن.

إقتراحات خاصة بالمختصين في المركز:

 -1ضرورة توفير االختصاص المبلئم لمعمل في ىذا الميدان  ،لتغطية النقص في اإلختصاص  ،وذلك
بتوفير العدد الكافي من المختصين  ،لتغطية النقص في اإلختصاص  ،وذلك بتوفير العدد الكافي من

المختصين لئلشراف عمى العممية التربوية والتأىيمية  ،عمى أن يتم إختيارىم من ذوي المؤىبلت العالية
التي تساىم في إنجاح ىذه الميام أحسن  ،خاصة في المجال النفسي واإلجتماعي والصحي والتأىيمي.

 -0ضرورة اإلعداد العممي لممختصين من خبلل تنظيم تربصات ميدانية لكافة العاممين عمى القطاع ومكثفة
بصورة مستمرة تتصل بعمميم بكل المراكز لزيادة إشباع معموماتيم النظرية مع خبراتيم المينية.
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 -3ضرورة وضع دليل عممي يشمل كل مل يقوم بو المختصون من ميام وخدمات وبرامج مع ىذه الفئة

وىذا لتسييل تبادل المعمومات ،والقاء نظرة كمية لمتعرف عمى ىذه الميام من طرف الميتمين بكل ما

يتعمق بقضايا اإلعاقة العقمية.

 -1ضرورة األخذ بعين اإلعتبار كل الظروف المحيطة بالطفل خبلل تقديم الرعاية التربوية لو.

 -1ال بد من مراعاة مكانة الطفل المعاق في األسرة خبلل التكفل بو من خبلل دراسة كل الجوانب النفسية
واإلجتماعية المحيطة بو.

اإلقتراحات الخاصة بالمسؤولين والمجتمع عامة:
 -1ضرورة العمل عمى ضمان إشراف واعداد وتوجيو ومتابعة من طرف المسؤولين لكل ما يتعمق بالمعاقين
عقميا من برامج وخدمات تربوية ونفسية واجتماعية وتأىيمية لتقريب المعاق من الحياة اإلجتماعية مع

أقرانيم العاديين.

 -0تحسيس المجتمع بيذه الفئة اإلجتماعية الميمشة ومساعدتيم عمى اإلدماج اإلجتماعي والميني وإللحاقيم
بالمين المختمفة والمناسبة لحاالتيم في المجتمع.

 -3تنظيم مقاببلت دورية مع األولياء ذات ىدف ومغزى لتدريبيم عمى كيفية التعامل مع أبنائيم بطريقة
صحيحة لنجاح عمل المراكز.

توصيات خاصة بالطمبة:
 -1ال بد عمى الطالب أن يدرك أن األىداف الرئيسية إلنجاز البحوث ىي إثراء معموماتو في موضوع معين
ثم االعتماد عمى نفسو في دراسة ىذه المواضيعواصدار األحكام من خبلل البحث العممي.

 -0ال بد عمى الطالب أن يتعود عل الكشف عمى الحقائق واكتساب آفاق جديدة من المعرفة في مواضيع
يظير فييا حبو لمتعمق لممساىمة في خدمة المعرفة اإلنسانية.

 -3عمى الطالب أن يحسن إختيار الموضوعات المراد البحث فييا وذلك بدراسة كل أبعاد الموضوع
وتشعباتو لموصول إلى تحديد إشكالية عممية في مجال تخصص الرعاية التربوية.

-4تناول متغير االنسحاب اإلجتماعي وتسميط الضوء عميو في دراسات مستقبمية.
توصيات خاصة باألساتذة والجامعة:

 -1البد عمى الجامعات والمعاىد العميا أن تتبنى مبدأ إتاحة فرص التعاون بين أساتذة الجامعة والمراكز

الخاصة بالمعاقين بتكثيف الجيود الرامية لتطوير أساليب التعامل مع ىذه الفئة ميدانيا ،ومواجية

مشكبلتيا بطرق عممية واسعة لتصدي جوانبيا المختمفة في المراكز الخاصة.

 -0ال بد من توفير المراجع العممية المستحدثة في مجال المعاممة الوالدية لضمان تكوين عممي وعممي
واسع لمطمبة.

 -3تشجيع التأليف والترجمة في موضوعات اإلعاقة عامة ليتاح لمميتمين اإلستفادة أكبر منيا.
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Hyperactivité de l’enfant: L'impact sur le développement des symptômes
Saci Boucherit - Université Badji Mokhtar Annaba - Algerie
Résumé:
Trouble du déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH) chez l'enfant: de nouvelles
perspectives chez les enfants et les adolescents est la pathologie la plus fréquente en
psychiatrie de l'enfant et affecte 3% -7% des enfants dans le monde entier. TDAH
dans l'enfance est très souvent associée à des co-morbidités telles que des problèmes
de comportement, l'instabilité émotionnelle et des troubles d'apprentissage. L'impact
sur le développement des symptômes du TDAH doit être soigneusement évalué ainsi
la spécificité de chaque contexte clinique (pour comorbidités instance, le contexte
socio-familial). Les traitements doivent être multimodal, dans le but de déterminer les
priorités pour les interventions. Alors que les psychostimulants ont fait l'objet d'un
débat au cours des dernières décennies, de nouvelles approches ont récemment mis
l'accent avec plus d'intérêt dans la prise en charge des enfants et des adolescents
atteints de TDAH. Les nouvelles options comprennent: pas de médicaments
stimulants tels que l'atomoxétine, un comportement spécifique des approches axées
sur les symptômes de base du TDAH, la formation cognitive ainsi, par exemple
remédiation cognitive et neurofeedback.
Mots clés: Trouble du déficit d’attention-hyperactivité (TDA-H)
:ملخص
 آفاق خذيذج ىألطفاه واىَشاهقيِ ٍِ أمثش:) عْذ األطفاهADHD( اضطشاب ّقص االّتثآ وفشط اىحشمح
 ومثيشا ٍا يشتثظ. ٌ ٍِ األطفاه في خَيع أّحاء اىعاى٪7- 3 األٍشاض شيىعا في اىطة اىْفسي ويصية
ً وعذ،اضطشاب ّقص االّتثآ و فشط اىحشمح في ٍشحيح اىطفىىح ٍع ٍتالصٍاخ ٍشضيح ٍثو اىَشامو اىسيىميح
 أثش رىل عيً تطىس أعشاض اضطشاب ّقص االّتثآ و فشط اىحشمح يْثغي.ٌاالستقشاس اىعاطفي وصعىتاخ اىتعي
 واىسياق االختَاعي، تقييَها تعْايح وخصىصيح مو ٍحتىي امييْيني (عيً سثيو اىَثاه األٍشاض اىَصاحثح
 في حيِ اُ اىَْشطاخ اىْفسيح. ٍِ أخو تحذيذ أوىىياخ اىتذخو، يدة أُ ينىُ اىعالج ٍتعذد اىىسائظ.)واألسشج
ً حيث سمضخ اىَْاهح اىدذيذج ٍؤخشا ٍسيطح اىضىء عيً اىَضيذ ٍِ االهتَا،تٌ ٍْاقشتها في اىعقىد األخيشج
 ّضع استهالك األدويح: وتشَو اىخياساخ اىدذيذج.تشعايح األطفاه واىَشاهقيِ اىزيِ يعاّىُ ٍِ هزا اىَشنو
 ّهح سيىك خذيذ ىيَقاستاخ اىَعتَذج عيً األعشاض األساسيح إلضطشاب ّقص،ِاىَْشطح ٍثو اتىٍىمسيتي
. تاالضافح اىً اىعالج اىَعشفي واإلستداع اىعصثي، واىتذسية اىَعشفي،االّتثآ و فشط اىحشمح
)ADHD(  اضطشاب ّقص االّتثآ وفشط اىحشمح:الكلمات المفتاحية
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Historique :
Le syndrome du TDA-H n’est pas une nouveauté à la mode comme le prétendent
certains contradicteurs. La première description pertinente des problèmes
attentionnels a été faite en 1798 par Sir Alexander Crichton, tandis que le
comportement «bougillon» a été décrit en 1846 par le médecin allemand Heinrich
Hoffmann sous la forme de trois dessins dans l’histoire de Zappel-Philipp. Les étapes
suivantes de la tradition anglophone comportent en 1902 les descriptions des troubles
de l’attention et hyperactifs par le pédiatre anglais Sir Georges Still, puis les mises en
relation entre les symptômes du concept actuel de TDA-H avec les symptômes
observés lors de l’encéphalite épidémique de 1917–1918 qui a servi de point de
repère pour le développement progressif des hypothèses neurobiologiques. Dans la
tradition francophone, la première description clinique remonte à 1896 par
Bourneville avec le concept d’instabilité qui a été décrit de manière plus détaillée en
1905 par Philippe et Paul-Boncour. (DSM 4 2003)
Les travaux de Dupré (1912), de Heuyer (1914) et Wallon (1925) ont développé le
concept d’instabilité psychomotrice, qui continue à être une notion de référence dans
la pédopsychiatrie française, en insistant sur les relations entre le comportement
moteur et le fonctionnement mental. L’étape suivante a été la prescription d’une
amphétamine en 1937 par Bradley pour des enfants hyperactifs et impulsifs ayant des
problèmes d’apprentissages scolaires, suivi à partir des années 1960 par la
reconnaissance de l’indication des psychostimulants dans l’hyperactivité de l’enfant.
Les points de repères conceptuels ont ensuite été la notion du hyperkinetic behaviour
syndrome de Laufer en 1957, puis les concepts de minimal brain damage dans les
années 1950 et de minimal brain dysfunction dans les années 1960. Sous l’influence
conjuguée de recherches cliniques, pharmacologiques et neurobiologiques, les
critères diagnostiques de ce syndrome se sont affinés lors des différentes
classifications internationales pour aboutir actuellement aux critères du DSM-IV qui
reste la référence des études internationales dans l’attente du futur DSM-V. Le DSMIV distingue trois sous-types de TDA-H selon la prédominance des symptômes: un
type mixte combinant déficit d’attention et hyperactivité, un type où le déficit
d’attention est prédominant et un type où l’hyperactivité est prédominante. Mais
l’expérience clinique et les études récentes montrent l’importance de prendre aussi en
considération une compréhension dimensionnelle des troubles, qui se distribuent
selon un continuum dans la population, car la distinction catégorielle entre le normal
et le pathologique a surtout une valeur pragmatique pour faciliter les décisions
cliniques. (Biedermann J: 2005. 366)
Le TDA-H :
Le trouble du déficit d’attention avec/sans hyperactivité et impulsivité (TDA-H) de
l’enfant et de l’adolescent est l’entité clinique la plus fréquente en pédopsychiatrie
avec une prévalence entre 3% et 7%. La triade classique du déficit d’attentionhyperactivité (TDA-H) de l’enfant et de l’adolescent – trouble de l’attention,
hyperactivité et impulsivité –, est souvent associée à des difficultés exécutives dans la
vie quotidienne, comme en particulier au niveau de la planification, de l’organisation,
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de la temporalité, de la régulation attentionnelle et des réponses. Les troubles associés
les plus fréquents sont ceux touchant les sphères comportementales et émotionnelles,
ainsi que les troubles de l’apprentissage comme la dyslexie-dysorthographie ou la
dyscalculie ainsi que les troubles de la coordination. La démarche clinique doit
investiguer de manière détaillée les symptômes évocateurs d’un TDA-H en les
mettant en perspectives avec les éléments anamnestiques, les dimensions
développementales, les caractéristiques du sujet et de son environnement sociofamilial ainsi que la présence ou l’absence de troubles associés, ceci afin de définir
les attitudes thérapeutiques indiquées et prioritaires pour chaque sujet. L’utilisation
de questionnaires (par ex. Conners, BRIEF) et de bilans neuropsychologiques est un
complément à l’examen clinique, mais ne peut en aucun cas être le fondement de
l’établissement d’un diagnostic de TDA-H. (Gabriel Wahl : 2009. 58-63)
Bien que les traitements actuels ont fait preuve de leur efficacité (par ex. MTA
Study), il reste encore des besoins cliniques importants à améliorer. D’une part, les
effets positifs des traitements médicamenteux ont tendance à diminuer avec le temps
comme le montre les investigations à long terme de la MTA Study. La compliance
sur la durée aux psychostimulants est assez faible, et les effets secondaires typiques,
comme les troubles de l’appétit et du sommeil, peuvent entraîner des arrêts de prise
de médicaments. Les approches cognitivo-comportementales ont souvent des effets
positifs sur les relations familiales et diminuent dans un premier temps les difficultés
d’un enfant, mais leurs effets sur la durée ont tendance à être moins efficaces
qu’espéré sur les symptômes centraux du TDA-H. (Théo Compernolle : 2014. 103110)
Les recherches cliniques et neurobiologiques récentes ont permis de préciser les
points suivants: complexité des facteurs génétiques et développementaux dans
l’expression des symptômes chez un sujet, présence de dysfonctionnements liés à des
structures cérébrales et à des circuits neuronaux, diversité des profils cliniques et
neuropsychologiques nécessitant à terme de nouveaux critères diagnostiques prenant
aussi plus en compte les composantes dimensionnelles des symptômes, recherche
d’endophénotypes pour préciser les caractéristiques des différents profils cliniques.
(Olivier Revol : 2010. 78)
Sur le plan médicamenteux, les nouvelles médications dont l’efficacité est prouvée
par des études cliniques concernent pour l’instant des nouveaux psychostimulants,
comme en particulier une préparation d’amphétamine dextroamphétamine
(Adderrall®) et la lisdexamfetamine (Vyvanse®) , alors que l’atomoxétine continue à
être la seconde alternative après les psychostimulants.
Des recherches neurobiologiques et cliniques ont signalé l’intérêt des approches
cognitives, en particulier sous la forme de programmes informatisés de remédiation
cognitive et de neurofeedback. Mais des études scientifiques doivent encore
confirmer l’efficacité de ces approches neurocognitives chez les enfants et
adolescents ayant un TDA-H. (Dr Michel Lecendreux : 2007. 26-30)
Les dimensions familiales et sociales représentent également un aspect important de
l’expression des symptômes liés au TDA-H et à ses répercussions sur le plan des
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relations familiales et interpersonnelles. L’expérience clinique montre l’importance
de prendre également en considération les facteurs familiaux et sociaux en
déterminant leurs caractéristiques propres à chaque situation clinique.
De leur côté, l’efficacité des régimes alimentaires dans le TDA-H, en particulier la
prise d’omega 3 et 6, n’est pas encore confirmée scientifiquement et leur spécifité
reste à être établie par la poursuite d’études scientifiques rigoureuses. Pour ces
raisons, les questions relatives aux régimes alimentaires ne sont pas développés dans
cet article. (Barkley RA: 2006. 55)
Cet article se propose d’exposer ces nouvelles perspectives thérapeutiques afin de
fournir des pistes utiles pour les intervenants de premier recours impliqués dans
l’investigation et la prise en charge d’enfants et d’adolescents présentant des
symptômes évocateurs d’un TDA-H. (Pelham WE, Jr, Fabiano GA: 2008. 37)
Perspectives développementales du TDA-H :
Les données récentes des recherches neurobiologiques et neuropsychologiques ainsi
que les études cliniques du jeune enfant à l’âge adulte montrent que le TDA-H n’est
pas un syndrome statique lié à des dysfonctionnements fixés, mais il doit être compris
en terme de processus développementaux sous-jacents. Cette perspective
développementale ouvre la voie à la fois à des interventions précoces ciblées sur
certaines caractéristiques symptomatiques et sur des aménagements des cadres
d’interventions tenant compte des modifications au cours du développement. Cette
dimension développementale du TDA-H doit aussi intégrer l’hétérogénéité des profils
cliniques liés au TDA-H, aux différentes constellations de troubles associés et de
contextes sociofamiliaux. (Sonuga-Barke EJS, Halperin JM: 2010. 51)
Dans ce contexte heuristique, les recherches actuelles essayent de repérer des
endophénotypes qui permettraient d’intégrer l’interaction entre les différentes
dimensions des facteurs de risque, tout en tenant compte des caractéristiques de leur
expression suivant les étapes du processus développemental, afin d’élaborer de
nouveaux modèles de compréhension des profils cliniques de TDA-H, et de
développer de nouvelles stratégies d’interventions selon la période du cycle de la vie
des patients. (Schmidt S, Peterman F: 2008. 56)
Perspectives neurobiologiques du TDA-H :
Les hypothèses neurobiologiques récentes signalent des dysfonctionnements de
neurotransmetteurs – en particulier la dopamine et la noradrénaline –, et au niveau de
certains circuits neuronaux, comme par exemple les dysfonctionnements des circuits
«cool» fronto inférieur-striatés-partie totempoaral et cérébelleux impliqués dans
l’inhibition, l’attention et la temporalité, et des circuits «hot» ventro-médian frontalorbito-latéral frontal-temporal et limbiques avec en particulier des régions
amygdaliennes impliqués dans la régulation de la motivation et des affects.
(Castellanos FX, Sonuga-Barke EJS, Milham MP, Tannock R: 2006. 10)
Il est intéressant de relever que ces distinctions de circuits neuronaux et de structures
cérébrales impliquées selon les différents profils cliniques se retrouvent dans une
certaine mesure dans la distinction entre le pôle hyperactif impulsif et le pôle

6102 ) جوان10( العدد

144

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

Hyperactivité de l’enfant: L'impact sur le développement des symptôme

Saci Boucherit

attentionnel qui ont tendance à déjà être observés à l’âge préscolaire. (Rubia K: 2011.
69)
Dans l’attente de nouvelles données permettant une meilleure intégration des liens
entre les données neurobiologiques et l’hétérogénéité des profils cliniques, les
implications pratiques des recherches neurobiologiques actuelles se situent à
différents niveaux: meilleures compréhension des processus cérébraux sous-jacents
selon les profils cliniques, en particulier par rapport aux aspects pharmacologiques et
neuropsychologiques, prise en compte plus spécifiques des implications des
symptômes centraux du TDA-H dans les stratégies thérapeutiques (par ex. inhibition
de réponse, difficultés attentionnelles, mémoire de travail, organisation, régulation
motivationnelle, temporalité), et intérêt grandissant pour l’évaluation scientifique
d’approches cognitives (par ex. remédiation cognitive informatisée, neurofeedback).
(Hardy KK, Kollins SH, Murray DW: 2007. 17)
Les traitements médicamenteux du TDA-H :
Les psychostimulants :
Le méthylphénidate (MPH, Ritalin®, Ritalin SR®, Ritalin LA®, Medikinet®,
Medikinet MR®, Concerta®) et le dexmé- thylphénidate (Focalin®) qui est
l’énantiomère actif du méthylphénidate, sont le traitement de premier choix du TDAH de l’enfant et de l’adolescent en Suisse. Les formes à action immédiate (Ritalin®,
Medikinet®) permettent d’évaluer le dosage efficace et approprié pour un sujet qui
peuvent être prises 2 à 3 fois par jour selon les besoins. Les formes à action prolongée
(Ritalin SR®, Ritalin LA®, Medikinet MR®, Concerta®) ont l’avantage de
permettre une prise unique le matin qui diminue la fluctuation des effets au cours de
la journée selon les profils pharmacocinétique de chaque préparation, et d’augmenter
la compliance en particulier chez les adolescents avec TDA-H qui ont souvent des
difficultés à prendre leur médication en-dehors du cadre familial. Les dosages de
MPH chez l’enfant et l’adolescent TDA-H ne dépassent pas en principe 1 mg/kg/j
avec un dosage maximum jusque vers 60 mg/j. (McCabe SE, Cranford JA: 2008. 33)
D’autres psychostimulants ayant obtenu une autorisation dans les pays nordaméricains sont des préparations intéressantes d’après les études et l’expérience
clinique des collègues nord-américains, en particulier une préparation
d’amphétamine-dextroamphétamine (Adderrall®) et de lisdexamfetamine
(Vyvanse®) qui ne sont à ce jour malheureusement pas disponibles en Suisse.
L’augmentation de la prescription de psychostimulants lors de ces dernières années
au niveau mondial, et aussi en Suisse, n’est semble-t-il pas actuellement inquiétant,
mais cette modification des pratiques médicales nécessite des réflexions sur la qualité
de l’établissement des diagnostics de TDA-H, sur les modalités de prescriptions et sur
l’attention particulière à porter sur des patients toxicomanes qui sont à risque d’abus
de MPH dangereux en cas d’injection. Des études sont nécessaires pour préciser la
présence de consommation abusive de psychostimulants dans la population de
patients ayant un TDA-H et dans certains groupes à risque, comme par exemple les
toxicomanes, les étudiants et les participants à des soirées récréatives. (Bruggisser M,
Bodmer M: 2012. 101)
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Les non-stimulants :
La médication de second choix en Suisse est l’atomoxétine (ATX, Strattera®) qui est
un inhibiteur spécifique du transport de la noradrénaline, et qui augmente aussi de
manière sélective le taux de dopamine dans le cortex préfrontal droit.
Le dosage initial d’atomoxétine est de 10 mg/j chez l’enfant et l’adolescent avec une
augmentation progressive pour atteindre un dosage recommandé de 1,2 mg/kg/j.
Plusieurs études ont montré son efficacité chez l’enfant et l’adolescent ayant un
TDA-H. Une étude signale que les sujets répondant le mieux à l’ATX sont ceux qui
commencent à présenter des signes cliniques d’amélioration à partir de la 4e semaine
de prise du médicament. Les effets secondaires peuvent être par ex. des nausées, des
sensations d’étourdissement, de la fatigue et parfois des effets sur l’humeur, comme
de l’anxiété ou de la dépression, voire même très rarement des idéations suicidaires.
(Michelson D, Allen AJ: 2002. 159)
D’autres types de médicaments, comme le bupropion, le modafinil ou la guanfacine,
ne sont pas homologués à ce jour par Swissmedic pour le TDA-H de l’enfant et de
l’adolescent, et leur prescription se font en label off, dans l’attente de nouvelles
études et d’autorisations des autorités de santé publique compétentes en Amérique du
Nord et en Europe. (Kratochvil CJ, Wilens TE: 2006. 45)
Les traitements non-médicamenteux du TDA-H :
Des interventions psycho-éducatives concernant des enfants ayant un TDA-H, des
parents et des enseignants, se sont développées depuis la fin des années 1970 sous la
forme de programmes de «training» ou de «coaching» parental, puis d’interventions
centrées sur les enfants et ensuite sur les adolescents avec un TDA-H. Des études
qualitatives vont dans le sens de l’expérience clinique selon laquelle ces approches
entraînent souvent une amélioration significative des comportements parentaux, des
relations familiales et du fonctionnement psychosocial de l’enfant souffrant avec un
TDA-H. (Newcorn JH, Sutton VK: 2009. 48)
Les approches psychothérapeutiques cognitivo-comportementales des enfants et des
adolescents TDA-H ont été la seconde étape avec le développement progressif de
stratégies spécifiques prenant en compte les caractéristiques du TDAH, liées à la
triade classique inattention/hyperactivité/impulsivité, ainsi que les problèmes
exécutifs dans la vie quotidienne.
Des études récentes confirment l’intérêt de ces thérapies cognitivo-comportementales
chez les enfants et les adolescents avec un TDA-H. Ces interventions structurées par
étape, peuvent être individuelles ou en groupe (enfants avec un TDA-H ou parents
d’enfants avec un TDA-H) avec une durée en général fixée dans le temps. (Bangs
ME, Tauscher-Wisniewski S: 2008. 47)
Mais la diminution de l’impact sur la durée des traitements médicamenteux et des
approches cognitivo-comportementales, nous amène cliniquement à envisager
également d’autres approches psychothérapeutiques selon les situations clinique, la
nature des troubles associés et le contexte socio-familial. Notre expérience clinique
nous montre l’intérêt dans certains cas de réaliser aussi des approches
psychothérapeutiques psychodynamiques et familiales. Selon les cas et les étapes du
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processus développemental, les interventions peuvent être centrées sur les conflits
psychiques et/ou sur les problématiques familiales. Les interventions sur le
fonctionnement psychique de l’enfant avec un TDA-H (par ex. confiance de soi, prise
de conscience de ses difficultés intrinsèques et aussi de ses ressources personnelles)
et sur son environnement familial ont un effet sur les facteurs modérateurs de
l’expression du TDA-H. (Toplak ME, Connors L: 2008. 28)
Les points importants sont la capacité des thérapeutes de prendre à la fois en
considération les caractéristiques des problèmes posés par le TDA-H et les
spécificités de chaque situation afin de permettre une action globale sur les
souffrances et les difficultés des enfants et des adolescents TDA-H, tout en prenant
en considération leur entourage. (Halperin JM, Healey DM: 2011. 34-35)
Les approches neurocognitives du TDA-H :
Depuis le nouveau millénaire, les approches neurocognitives bénéficient d’un intérêt
croissant et concernent au premier plan les entraînements cognitifs et le
neurofeedback. (Klingberg T, Fernell E: 2005. 44-86)
Les programmes de remédiation cognitive se centrent actuellement sur l’attention et
la mémoire de travail qui font partie des domaines neuropsychologiques impliqués
dans les symptômes du TDA-H. Se basant sur la plasticité cérébrale, l’hypothèse que
l’entraînement de fonctions cognitives peut réduire les difficultés
neuropsychologiques des patients avec un TDA-H. Le programme de remédiation
cognitive centré sur la mémoire de travail développé par Torkel Klingberg pour les
enfants et les adolescents TDA-H, puis aussi pour les adultes TDA-H, améliore de
manière significative les capacités de mémoire de travail selon plusieurs études. La
durée de l’impact des modifications induites par ce type de training cognitif sur la
mémoire de travail et l’attention reste une question ouverte, comme d’ailleurs le
degré d’effets de ces programmes informatisés sur d’autres domaines cognitifs. Des
études chez des adultes suggèrent que ces effets sont liés à une augmentation des
activations préfrontales et pariétales] ainsi que des modifications au niveau de
récepteurs à la dopamine. D’autres recherches sont nécessaires pour préciser les
effets de ces trainings cognitifs avant de les généraliser dans des programmes
d’intervention chez les enfants avec un TDA-H. (Holmes J, Gathercole SE: 2009. 12)
Le neurofeedback représente une autre approche neurocognitive qui suscite un intérêt
récent par rapport aux enfants et adolescents avec une TDA-H.
Les EEG chez les enfants TDA-H montrent typiquement une augmentation de
l’activation des ondes theta et une diminution de l’activation des ondes beta durant
des conditions de resting state aussi bien que durant des tâches d’attention. (Olesen
PJ, Westerberg H: 2004. 07)
Des études sur des composantes plus tardives (latence >300 ms) signalent une
réduction des variations contingentes négatives (CNV) chez les enfants TDA-H. Les
objectifs du neurofeedback est l’acquisition d’un auto-contrôle sur certains patterns
d’activités cérébrales dans la vie quotidienne. (McNab F, Varrone A: 2009. 323)
Les entraînements d’activations theta et beta ainsi que des potentiels corticaux lents
(SCP) ont été réalisés chez des enfants TDA-H.
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Une étude récente sur 102 enfants TDA-H âgés entre 8 et 12 ans signale des
modifications significatives liées à un entraînement de SCP avec une augmentation
des CNV et une réduction importantes des symptômes liés au TDA-H. (Barry RJ,
Clarke AR: 2009. 23)
Une recherche suisse récente sur 13 enfants TDA-H ayant réalisé un entraînement de
36 séances constate une normalisation des fréquences individuelles, des
apprentissages partiels pour des paramètres liés au gyrus cingulaire antérieur,
associés à une amélioration clinique. (Banaschewski T, Brandeis D : 2003. 44)
Le paradigme du neurofeedback est une piste intéressante dont la nature des effets et
les impacts sur les symptômes liés au TDA-H doivent encore être précisé et confirmé
par d’autres études.
Les approches cognitives du TDA-H – comme les entraînements de remédiation
cognitive ou les paradigmes de neurofeedback – semblent actuellement être des pistes
intéressantes dans les prises en charge multidimensionnelles du TDA-H, mais elles ne
remplacent pas l’investigation clinique rigoureuse ni les autres modalités
d’intervention. (Wangler S, Gevensleben H: 2011. 122)
Conclusion :
Le TDA-H de l’enfant et de l’adolescent est un syndrome fréquemment rencontré
dans la pratique clinique, qui est très souvent accompagnée d’une comorbidité
psychiatrique. Les dimensions développementales de l’expression des symptômes
doivent être prises en considération ainsi que les spécificités des situations cliniques
(par ex. troubles associés, contexte socio-familial). (Liechti MD, Maurizio S: 2012.
123)
Les prises en charge doivent être pluridimensionnelles en tenant compte de la
spécificité de chaque situation et de la priorité des mesures appropriées. Les
psychostimulants restent la médication de premier choix, mais l’atomoxétine peut
être une alternative intéressante. La diminution de l’effet sur la durée des médications
ainsi que les problèmes de compliance rendent d’autant plus nécessaire les autres
types de traitement. Les approches de type coaching et psychothérapeutiques
représentent des options très importantes dans la prise en charge du TDA-H. De
nouvelles approches neurocognitives – comme les trainings cognitifs et le paradigme
de neurofeedback – semblent être des nouveaux moyens d’intervention intéressants,
mais dont la nature des effets et leur durée doivent encore être confirmé par des
recherches supplémentaires.
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Résumé :
Dans le contexte d’une médecine de plus en plus technique et performante, la
relation Soignante soignée a subi une forte évolution au cours du siècle dernier.
C’est à ce titre que je vais entreprendre une réflexion sur la relation soignante soignée
afin d’éclairer le point de vue de soignant sur ce que représente pour lui la relation au
patient. Et pour bien cerner cette problématique des questions nos s’interpellant :
Quelles sont les causes de cette carence « manque ou d’une insuffisance de
communication ». Comment rester attentif et bienveillant sans se faire envahir?
Comment poser les limites, et préserver bien-être et qualité relationnelle? Autrement
dit comment peut-on Contribuer à promouvoir une véritable «culture de la
communication » ?
:ملخص
–مق َع ف فقج حيققىط مقىققج فققً مق ي لن ق
وفق لنسقق لنخيققىطٌ نقيقا ح سُققي و لللالُققي لن قت ممق
مق َع مققذ ل قس حققققُء لنىقىم فقققً حمق ثلنميضقٍ وضققمذ اقم لنم ققي كق ي ل ققعينُت لن قت ممق
مقياٍ لبقبيه اقمل- :نق ت مع لالخ (لنم َع) ونحص امه لال قعينُت لطيق سقي مقذ لنخققياالث لنخينُقت
لنمم
مذ ل َعى َ ظي وفٍ طىس و مخىهم لو لنخىف مذ ف ل لنقُي ة؟
لن ز قت لنخىلصس؟ كُف َمعذ نقمم
ح ول لن ت وفٍ طىس لنى ج َحيفظ فقً طلحت و طىفُت لن قت مقع لالخق ؟ نم سقً لخق
كُف َىع لنمم
كُف َمعذ لنمقيامت فٍ ح ُت ث يفت لنحىلط و لنخىلصس؟
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Introduction
Lévinas(p103,2004) écrit :"Au commencement est la relation". Y a-t-il donc une
Relation au point de départ de tout, avec qui et sous quelle forme ?
Comme toute relation humaine, la relation de soin se tisse dans un espace où a lieu
une rencontre entre deux personnes, deux visages, deux sujets ayant chacun sa propre
histoire, son caractère, sa vie(2010).
Cadre conceptuel :
Qu’est-ce qu’une relation ?
Une relation : c’est une interaction, une liaison entre plusieurs personnes ou entités .(
wiktionary.org)

D’après Manoukian A. et Masseboeuf A. : la relation se définit comme « une
rencontre entre deux personnes au moins, c'est-à-dire deux caractères, deux
psychologies particulières et deux histoires […] »(p9,2008).
Le soignant
Etymologiquement, le mot " soignant" qui rejoint le mot " soigner" vient du latin "
soniare" qui signifie : s'occuper de.
Soigner :
-c'est " s'occuper du bien-être et du contentement de quelqu'un " et " s'occuper de
rétablir la santé " (ROBERT ,2014)
-c'est " consacrer son activité, son dévouement à la guérison de quelqu'un" et "
s'occuper avec sollicitude de quelqu'un " (LAROUSSE).
Le soignant effectue des soins définis comme étant "un ensemble de moyens
hygiéniques, diététiques et thérapeutiques mis en œuvre pour conserver et
rétablir la santé ".
Un soignant est donc une personne qui s'occupe à la fois de rétablir la santé et
d'apporter du bien être à une autre personne avec toute l'humanité possible. Être
soignant, c'est prendre soin d'autrui.
L'infirmier, l'aide-soignant, le médecin, le kinésithérapeute,… , sont considérés
comme des soignants.
Le soigné dit « patient » : C’est celui qui souffre ou qui est malade.
Si le soignant est principalement celui qui sait, le patient est avant tout celui qui
ressent, pourtant, le ressenti du soignant est également très important, parce que c’est
en fonction de son ressenti qu’il réagit.( colette montet-aubrée)
Les différents types de relations :
• La relation de dépendance : « La dépendance est le fait pour une personne de
dépendre de quelqu’un ou de quelque chose. ».
Cette relation est perceptible dans les services de soins, les personnes se laissent
guider plus ou moins consciemment et sont soumis aux règles du service, ils sont
dépendants, du moins pendant un temps, des soins qui vont leur être prodigués.
• La relation de maternage : « peut être défini comme la manière d’être en relation
avec l’autre en le maternant (relation mère-nourrisson). »Il est important que les
6102 ) جوان10( العدد

151

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

La relation soignant -soignée au milieu hospitalisé

Snani Abdelnacer

soignants soient vigilants à ne pas infantiliser les patients, cela peut se rencontrer
dans les lieux où sont accueillies des personnes âgées mais également dans les
services traditionnels par le tutoiement, ou autre familiarité inadaptée.
• La relation éducative : « Elle a pour but l’éducation, la formation et le
développement d’un être humain, synonyme de pédagogique. Cette relation est
utilisée en démarche éducative pour des patients atteints de pathologies chroniques
comme le diabète par exemple.
• La relation coopérative : « relation d’individus situés a priori sur un plan d’égalité,
regroupés et associés autour d’un objectif commun. » Cette relation permet à chacun
de donner son point de vue et de collaborer à une prise de décision commune pour
atteindre l’objectif fixé, commun à tous.
• La relation d’autorité : elle peut prendre plusieurs formes :
« L’autocratie de celui qui oblige et cherche à imposer sa décision, son vouloir sans
se soucier de la manière dont autrui réagit ;
Le paternalisme qui cherche à influencer, dominer autrui « pour son bien » en se
souciant d’être aimé et reconnu de lui. »
C’est souvent cette seconde forme qui est parfois retrouvée dans le milieu médical,
qui consiste à influencer les décisions du patient dans le but de lui faire accepter une
prise en charge décidée en amont.
• La relation d’acceptation : « L’acceptation est l’acte par lequel une partie accepte ce
que l’autre lui offre : don, cadeau, accord, consentement. »Dans cette relation il est
nécessaire de prendre en compte la notion d’échange « lequel seul permet aux
individus d’être dans une relation de réciprocité donc dans une position d’égalité. ».
Dans la relation de soin, les soignants utilisent ces différentes relations à divers
moments suivant leur nécessité. Ils doivent cependant être attentifs à les utiliser de
façon adaptée à chaque patient et à chaque situation.
Le soignant doit être attentif aux réactions et au discours des patients afin d’évaluer la
pertinence de son comportement(Bioy, Antoine ,2009)
Les moyens pour entrer en relation
Le premier moyen pour entrer en relation est la communication verbale :
L’infirmière et le patient parlent, échangent. Le soigné pourra exprimer son ressenti,
sa douleur, ses peurs. L’infirmière sera là pour l’écouter. Par cette communication
verbale, elle jouera son rôle d’information.
Par ailleurs, la communication non verbale reste très importante et ce sont les cinq
sens du soignant qui entrent en relation : le toucher, l’odorat, la vue. Ainsi la
communication et l’expression est possible avec un patient même quand celui-ci n’a
pas la possibilité de parler.( harel-biraud hélène ,p 166,1990)
La place de l’affectivité dans la relation
De part une rencontre entre deux personnes, la relation soignant- soignée implique
que l’affectivité a une place importante. L’infirmière et le patient ressentiront des
sentiments et des émotions. Un sentiment est une disposition affective éprouvée par
le sujet pour un objet en particulier ou une personne et pouvant être vécu sur le
registre du plaisir ou du déplaisir.( wikipedia.org)
6102 ) جوان10( العدد

151

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

La relation soignant -soignée au milieu hospitalisé

Snani Abdelnacer

On peut distinguer cinq types de sentiments dans la relation :
Le sentiment d’impuissance qui peut apparaître lors de fin de vie ou de
pathologie lourde. Le soignant ne sait pas comment faire face à la situation. Il se sent
démuni. Une émotion de tristesse et de colère peut alors apparaître.
Le sentiment de découragement qui peut entraîner un « burn out » du
soignant. Dans ce cas de figure on observe une fatigue chronique voire une
dépression ainsi qu’un désintérêt et un désinvestissement.
Le sentiment de satisfaction qui entre en jeu lors d’une bonne relation avec le
patient, sa famille et l’équipe soignante. Le soignant a le sentiment d’avoir joué son
rôle et d’améliorer ses compétences. Ce sentiment peut entraîner joie, générosité,
chaleur, sympathie, amitié, apaisement, curiosité.
Le sentiment de responsabilité. Il est présent en permanence dans la
quotidien du soignant et peut être parfois difficile à assumer. Le soignant peut
dépasser son rôle social et prendre une situation su malade « trop à cœur » dû au
service, à son implication. Dans ce cas, l’infirmière va plus loin que le demande la
conscience professionnelle. Ce dernier sentiment peut entraîner sympathie,
attachement mais aussi inquiétude, colère, tristesse, découragement et peur.
Les sentiments ont donc une place prépondérante dans la relation infirmière/patient et
ceux – ci ne peuvent passer outre. Ces sentiments peuvent être positifs et négatifs et
naturels puisque tous deux sont des êtres humains avec leur ressenti propre.
Cependant il peut arriver que ces sentiments soient éprouvés à l’excès et mettre des
risques à la relation où le soignant peut se trouver en difficulté. On rentre en relation
avec son corps, sa parole et son affectivité. L’affectivité est un élément central, au
cœur des relations. (RISPAIL Dominique,2002)
Le sens de la relation
Il dépend de la conjugaison de tous les facteurs précités .Il se rajoute le contexte:
ainsi la relation de soin est contextualisée, elle n’est pas une relation amicale….La
relation de soins est toujours inscrite dans un environnement, un système
organisationnel et interactionnel: il ne s’agit pas seulement d’un soignant et d’un
soigné. L’intérêt que l’on porte à un patient n’implique pas que l’on a créé des liens
d’amitié avec lui. Les paroles et les gestes de réconfort ou d’encouragement se
développent dans une relation de soins.
Parfois, la situation de soins est difficile: il arrive que l’on soit mis en difficulté par
les patients et leur famille qui peuvent refuser toute tentative de réconfort, d’aide ou
de soins. ( à cause de l’angoisse générée par l’hospitalisation la peur de la maladie, du
handicap, sentiment de malaise, leur histoire, les événements de leur vie…les équipes
sont déroutées et doivent trouver des attitudes relationnelles adaptées pour trouver le
sens de ces oppositions et faire évoluer la situation. La relation devient alors une
véritable négociation. Plus le soignant a du mal avec un patient, plus la recherche de
compromis, d’un terrain d’entente est nécessaire.( Manoukian A,p 11,2008)
Particularités de la relation soignant-soigné
Le lien relationnel est celui du soin. C'est le seul lien et doit être l'unique.
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1) La dépendance
La dépendance doit être prise comme cadre de référence mais doit être tempérée. Il
faut limiter la dépendance du patient. Toujours favoriser son autonomie, malgré sa
réticence.
2) La régression
Elle est liée à la dépendance. La tentation pour le patient est de se comporter comme
un enfant et de se laisser aller puisque le soignant s'occupe de lui. Tout individu en
situation psychologique difficile tend à prendre les attitudes d'un enfant. C'est la
régression, il ne s'occupe que de lui, et devient incapable de donner de l'attention à
son entourage.
Dans la relation à l'enfant, l'enfant identifie souvent l'infirmière à sa mère, ce qui est
souvent très mal vécu par la vrai mère, qui y voit une concurrence affective.
3) L'identification projective
L'identification projective concerne le soignant, et pas le patient. Le risque est de se
dire :je suis comme lui, moi je réagirais comme ça, donc lui aussi doit réagir comme
ça.( Kremlin-Bicêtre )
La partie pratique :
Méthodologie :
Vu la nature de l’étude « la relation soignant soigné », nous avons optér pour une
approche descriptive, afin de répondre aux questions antérieures, parmi les outils
qu’on a utilisé un questionnaire (voir l’annexe) composée de quatre questions qui
englobent presque toute la façade de la relation à l’autre, sur un échantillon aléatoire
de 30 aides-soignants.
Résultats, Discussion
1- La majorité des aides –soignants définir la relation soignante -soignée comme une
relation humaine parmi ses caractéristiques :( la confiance, le respect et la qualité de
soin)
2- d'autres qualifient la relation soignante –soignés comme une relation thérapeutique
(de soin) parmi ses caractéristiques :( donner des médicaments, prendre soin de...)
3- la troisième catégorie définir la relation soignante –soigné comme une relation
professionnelle (des services à offrir…)
4- la quatrième catégorie qualifie la relation soignante –soigné comme une relation
de fraternité, d’aide, et partenariat)
Discussion
En préambule, qu’il n’existe pas de recette miracle pour communiquer avec un
patient hospitalisé. Ses repères ne sont plus là, sa posture diffère (dans la plupart des
cas). Dans la communication comme dans le soin il ne faut pas perdre du vu
«
l’être dans sa globalité ». De ne pas le réduire à une pathologie, mais bien prendre en
compte ses émotions, son histoire et affects. (Bioy, Antoine)
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Théoriquement on constate, que le soignant est conscient de l’importance de la
relation au patient. Mais selon cette étude uniquement la moitié qui considère la
relation soignante -soignée comme une relation humaine. Par contre d’autre le
qualifient de professionnelle.
Enfin : Après avoir développé les différentes composantes de la relation soignant –
soigné et pour terminer cette réflexion sur ce qui est aujourd’hui un soin de qualité, il
me parait opportun de faire référence à Victor Von Weizsäcker, qui en tant que
philosophe s’est interrogé sur la quintessence de la médecine. Pour lui, c’est la
médicalité de la médecine qui définit l’essence de la médecine. Cela sous-entend pour
lui de placer le sujet au centre de la praxis médicale. Alors que très longtemps, seule
la pathologie était le centre d’intérêt du corps médical.
Cela marque une évolution majeure dans notre société. Le sujet se trouve au centre
des préoccupations. C’est pour cela que tout soignant se doit de réfléchir sur ses
propres valeurs soignantes afin d’entreprendre une relation soignante, qui considère
le patient en tant qu’ être humain singulier, souffrant d’une pathologie.( Jean- Marc
LEBRET )
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Annexe : questionnaire
1. Pour vous, qu'est-ce que la relation soignant-soigné? Quels en sont les éléments
essentiels?
2. Y-a-t-il une notion de confiance dans cette relation? Si oui, comment s'installe-telle? Grâce à quoi?
3. Qu'est-ce pour vous qu'informer un patient? Quels types d'informations? Dans
quels buts?
4. Doit-on toujours tout dire sur l'état de santé du patient? Expliquez pourquoi.
5- Avez-vous déjà vécu une situation dans laquelle vous soignez une personne qui ne
connaît pas la vérité sur son état de santé?
6- Qu'avez-vous observé de la relation soignant-soigné à ce moment-là?
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