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نبذة عن المجلة:

هي مجلة علمية دور ية محكمة تصدر عن مخ بر المهارات الحياتية بجامعة محمد بوضياف -المسيلة-

الجمهور ية الجزائر ية ،تأسست سنة .2016

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات المتعلقة بمواضيع ومجالات علم والنفس وشؤون التربية

في الجزائر بصفة خاصة ،والوطن العربي بصفة عامة .باللغة العربية واللغة الانجليز ية وكذا الفرنسية.

كذلك المساهمة في تنمية العلوم النفسية والتربو ية وتطبيقاتها المختلفة ،وذلك من خلال نشر

البحوث الأساسية ،وكذا النظر ية والتطبيقية منها في مجال علم النفس والتربية بمجالاتها المختلفة ،مع

التأكيد على الجودة العالية لهذه البحوث وارتباطها بالواقع العربي حاضرا ً ومستقبلاً.

كما تعمل المجلة على إتاحة أكبر فرصة لذوي الاختصاص في علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا

وطنياً ،ودوليا ً لنشر بحوثهم ودراساتهم ذات الحلول الواقعية لمختلف المشكلات.

يراعى في نشر الأبحاث والدراسات الموازنة بين الدراسات التي تبحث الوضع الراهن،

والدراسات التي تبحث أفاق المستقبل في جميع مجالات البحث والدراسة الخاصة بالمجلة .بالإضافة إلى

ذلك تهدف المجلة إلى:

 -إ يجاد وعاء بحثي عالمي لخدمة الباحثين في مختلف مجالات علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا.

 -ز يادة الحصيلة المعرفية والعلمية المتنوعة من خلال نشر الأبحاث الأكاديمية المتخصصة والمحكمة،

وتدعيم حركة البحث والنشر العلمي.

 -نشر الأبحاث الأصيلة والمبتكرة بما يخدم الواقع والمجتمع و يحافظ على القيم السامية.

شروط وقواعد النشر في المجلة

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية ،مجلة علمية دور ية محكمة تعنى بنشر

الدراسات والأبحاث في مجالات علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا فقط.

تنشر المجلة البحوث المبتكرة في أحد المجالات المذكورة أعلاه باللغة العربية مع ملخص باللغة

الإنكليز ية أو الفرنسية ،كما يمكن للمجلة نشر الأبحاث باللغتين الإنكليز ية أو الفرنسية مع ملخص
باللغة العربية ،على أن تتحقق الشروط الآتية:

 -1يجب أن يكون البحث المقدّم للنشر جديدا ً ،ولم يُنش َر من قبل ،و يجب ألا ّ يكون مق ّدما ً للنشر
لأي ّة مجلة أو مؤتمر في الوقت نفسه .ولم يسبق أن ر ُفض نشره في أي ّة مجلة أو مؤتمر علمي.
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 -2يملأ الباحث استمارة خاصة موق ّعة منه على أن يحدد صاحب المقال رتبته العلمية والهيئة التي

ينتمي إليها وعنوانه الشخصي ،والهاتف والبريد الال كتروني بالإضافة إلى مختصر عن السيرة الذاتية،
يحصل الباحثون على الاستمارة من مقر المجلة ،أو من موقعها على الانترنت التالي:

http://labs.univ-msila.dz/lls

 -3أن ترسَل إلى المجلة نسختين ورقيتين من البحث العلمي ،مع نسخة ال كترونية تكون على قرص
مضغوط ( ،)CDمطبوعة بواسطة ال كومبيوتر على ورق قياس  A4على وجه واحد ،حجم الورقة

( ،17/24الخط  ،Simplified Arabicقياس  14وتباعد الأسطر  1.0واللون أسود قاتم للعنوان
الرئيسي والعناوين الفرعية .الهوامش  2سم من كل طرف .وتُدر َج الأشكال والجداول والصور

إل كترونيا ً في مواقعها ضمن النص) .أو إرسال نسخة إل كترونية على البريد الال كتروني للمجلة.

 -4تخضع البحوث لتحكيم سر ّي لتحديد مدى صلاحيتها للنشر .ولا تُعاد الأبحاث إلى أصحابها سواء
قُبِلت للنشر أ ْم لم ْ تُقبل.

 -5يرت ّب البحث على النحو الآتي:

 -في الصفحة الأولى :عنوان البحث -اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه -ملخص.

 بالنسبة للدراسات الميدانية :يتضمن المقال العناصر التالية :مقدمة :تتضمن التعر يف بالدراسةودوافع اختيار الموضوع والتأسيس للطرح بالحجج العلمية .العرض :يتكون من المشكلة التي تتضمن

(المنطلقات العلمية للدراسة ،التساؤلات والفروض والمفاهيم والأهمية والأهداف والدراسات
السابقة )...وكذلك (المعلومات والمعارف ...المتعلقة بالدراسة ومتغيراتها) والجانب الميداني أو
التطبيقي الذي يحتوي (الدراسة الاستطلاعية؛ منهج الدراسة؛ مجتمع الدراسة؛ عينة الدراسة؛ أداة

الدراسة وإجراءاتها؛ الأساليب الإحصائية المستخدمة ،)...وعرض البيانات ومناقشتها على ضوء
الدراسات السابقة .خاتمة :وتتضمن الاستنتاجات والتوصيات .وأخيرا ً المراجع والملاحق.

 أما بالنسبة للدراسات النظر ية :فيجب أن تحتوي على :مقدمة :تتضمن طرح المشكلة ،عرضالدراسات السابقة عن الموضوع لإعطاء صورة عن الموضوع ،العرض :وذلك من خلال مناقشة

عناصر الموضوع واقتراح حل للمشكلة المطروحة ،خاتمة :تحتوي ملخصا للأفكار واستنتاجات ،وقد
تكون اقتراحات أو توصيات.

واف بحدود ( )150 -100كلمة على الأكثر باللغة التي
ٍ
ص
 -6يجب أ ْن يحتوي البحث على ملخ ٍ
واف أيضا ً بحدود ( )150 -100كلمة على
ٍ
ص
كتب بها البحث (عربية ،إنكليز ية ،فرنسية) ،وملخ ٍ
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الأكثر باللغة العربية إذا كان البحث مكتوبا ً باللغة الإنكليز ية ،أو الفرنسية .مع تحديد الكلمات

المفتاحية (.(Key words

 -7يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي باللغة العربية و بجانبه المصطلح باللغة الإنكليز ية ،أو
الفرنسية عند وروده أول مرة ،و يُكتفى بعد ذلك بكتابته باللغة العربية.

 -8يجب ترقيم الأشكال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين () ،وتوضَع
دِلالاتها تحت الشكل (الخط  .)Simplified Arabic 12كما ت ُرق ّم الجداول بالأسلوب نفسه،
وتوضَع دِلالاتها فوق الجداول.

 -9بعد قبول البحث للنشر في المجلة ،يلتزم الباحث بالتصحيحات المطلوبة .ثم ّ يحصل الباحث على
الوثيقة الرسمية بقبول بحثه للنشر في المجلة.

 -10في حال قبول البحث للنشر في مجلة المخبر يجب عدم نشره في أيّ مكان آخر تحت طائلة

المسؤولية القانونية.

 -11المراجع :يتبع في الهوامش في المتن على طر يق الجمعية النفسية الأمريكية المراجعة السادسة

( )APAمثال (زهران ،1977،ص .)146.وتُكتب المراجع في نهاية البحث أو الدراسة كما يلي:
 -توثيق كتاب بالغة العربية أو الأجنبية :يراعى في ذلك الترتيب الآتي:

* المؤلف (اللقب ،الاسم) ،سنة النشر (بين قوسين) .عنوان الكتاب .الطبعة .مكان النشر :الناشر.
مثال :أبو النيل ،محمود السيد .)2009( .علم النفس الاجتماعي عربيا ً وعالمياً .الطبعة الأولى.
القاهرة ،مصر :مكتبة الأنجلو المصر ية.

- Johnston, M. (2009). Perspective, persistence, and learning. Thousand Oaks,
CA: Sage.
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فهرس المحتو يات

العنوان

الصفحة

 -1الأسس النيروسيكولوجية لصورة الجسم والمخطط الجسمي د/بن جديدي سعاد

22-11

 -2دور الممارسة الر ياضية في تحقيق السعادة الحقيقية لدى المتحدي الإعاقة

34-23

قسم علم النفس ،جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر.

الحركية د /بن زيدان حسين د /مقراني جمال د /زبشي نور الدين .معهد التربية

البدنية ،جامعة مستغانم – الجزائر.

 -3اختطاف الأطفال بين الواقع الاجتماعي والواقع النفسي :لعبة الهوامات

46-35

 -4تربية الطفل المصري على حقوق الإنسان في ضوء بعض الخ برات العالمية

73-47

أ/بوعلاقة فاطمة الزهراء ،قسم علم النفس ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة  -الجزائر.

المعاصرة .د /خالد صلاح حنفي محمود ،مدرس أصول التربية ،كلية التربية ،جامعة
الإسكندر ية  -مصر.

 -5الأفكار اللاعقلانية لدى عينة من الأزواج في ضوء بعض المتغيرات
الديموغرافية .د /قوارح محمد جامعة قاصدي مرباح بورقلة .أ /شرع رباب جامعة

عمار ثليجي بالأغواط -الجزائر.

 -6فاعلية استخدام استراتيجية ( )KWLفي تنمية مهارات الاستيعاب القرائي لدى
تلميذات المرحلة الابتدائية أ /يسرا رجاء عبد الل ّه الثبيتي .كلية التربية ،جامعة

الطائف  -الممل كة العربية السعودية.

85-74

103-86

 -7تأثيرات وسائل الإعلام الجديد على الشباب الجامعي .أ.م /صاحب أسعد ويس

122-104

 -8دور قائد المدرسة في تطوير الأساليب التربو ية لذوي الإعاقة العقلية من وجهة

155-123

الشمري ،كلية التربية ،جامعة – العراق.

نظر المعلمين بمنطقة القصيم .د /خالد بن سليمان الصالحي ،أستاذ الإدارة التربو ية

المشارك بقسم أصول التربية ،كلية التربية ،جامعة القصيم  -الممل كة العربية السعودية.

 -9مستوى التفكير لدى ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المعلمين .أ/علة عيشة،
جامعة ز يان عاشور ،الجلفة .أ /بوزاد نعيمة ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم -

172-156

الجزائر.
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د .بن جديدي سعاد

الأسس النيروسيكولوجية لصورة الجسم والمخطط الجسمي

الأسس النريوس يكولوجية لصورة اجلسم واخملطط اجلسمي
د .بن جديدي سعاد
قسم عمل النفس ،جامعة محمد خيرض بسكرة.
 امللخص :يعترب لك من "اخملطط اجلسمي" و"صورة اجلسم" من املفاهمي واملصطلحات املس تخدمة يف ادلراساتالعصبية والنفس ية ما جعل هناك التباس مفاهميي حول هذين املصطلحني ،فالبحث يف اخملطط اجلسمي يدخلنا يف
مسار اشاكلية املفهوم اذلي يتداخل ويرتابط مع مفهوم صورة اجلسم ابلنس بة للكثريين ،فكثريا ما حتدث ازدواجية بيهنام
من الناحية املفاهميية.
ان الهدف من هذا املقال تقدمي فهم نظري حول املفارقات بني املصطلحني من الناحية النريوس يكولوجية
وابراز املناطق القرشية ادلماغية اليت تعمل عىل متثيل اخملطط اجلسمي وكذكل صورة اجلسم ،ومايه الفروقات
املتواجدة بيهنام ،حيث توصلت ا ألحباث يف أأن املناطق املسؤوةل عن اخملطط اجلسمي تمتثل يف املنطقة اجلدارية يف
حني صورة اجلسم تقع يف منطقة الفص اجلهبيي و أأجزاء من اجلهاز اللميب.
 اللكامت املفتاحية :صورة اجلسم ،اخملطط اجلسدي ،املناطق القرشية ادلماغية.- Abstract: Both "Body schema" and "Body image" are considered to be of the concepts
and terms used in neurological and psychological studies, which led to is conceptual
confusion about them, because research about Body schema takes us into a conceptual
problematic that overlap with the concept of body image, for many researchers, where
often the they conceptually intersect. The purpose of this study is to provide theoretical
understanding account about the discrepancies between the two terms of the
neuropsychological view and highlight the cerebral cortical areas that are working on
the representing the body schema, as well as body image, and showing the differences
between them. Whereat the researchers found that the areas responsible for the body
schema are The parietal lobe while body image is located in the frontal lobe and parts
of the limbic system.
- Keys words: body image, body schema, cortical areas.
 مقدمة :اهمتت ادلراسات النفس ية الالكينيكية والطبية العصبية يف دراسة اجلسد لك من منظورها ،فركزت معظمهايف كيفية ادراك اجلسم و أأين يمت هذا الادراك .ومن الناحية التارخيية اكنت بداية الاهامتم بصورة اجلسم من طرف
مدرسة التحليل النفيس وعىل ر أأسهم" ش يدلر  ،"shilderو"فرويد  "freudحيث ركزت املدارس النفس ية عىل أأن
هناك قاعدة انفعالية الشعورية تتحمك يف تكوين مفهوم واحض عن اجلسم ،فهيي صورة راخسة يف ذهن الفرد ،تتشلك
تدرجييا وتكون ابرزة بشدة يف مرحةل املراهقة لتتكون دليه ا ألحاسيس والانطباعات والانفعاالت املرتبطة بسده
واليت تتأأثر ابلثقافة والبيئة الاجامتعية.
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أأما ابلنس بة للمخطط اجلسمي أأو كام يسمى أأيضا بـ "التصور اجلسدي" فاكن الاهامتم من طرف علامء طب
الاعصاب كـ "بونيه  ،"Bonnierو"بيك  "Pickو"هرني وهوملز" " "Head and Holmesليوحضوا لنا أأن
اخملطط اجلسمي هل قاعدة عصبية يسمح لنا ابعطاء مفهوم عن تاكمل وتناسق أأعضاء اجلسد فامي بينه ،و أأن هذا اخملطط
هو اذلي يتحمك يف أأوضاع وحتراكت اجلسم يف الفضاء ومع تطور ادلراسات العصبية توصلوا اىل أأن صورة اجلسم أأيضا
لها قاعدة عصبية تتحمك فهيا.
وقد الحظنا أأن هناك الكثري ممن خيلطون بني صورة اجلسم والتصور اجلسدي ابعتبارهام مصطلح واحد،
ا ألمر اذلي جعل من الرضوري أأن نوحض االطار املفاهميي خاصة من الناحية النريوس يكولوجية لالك املصطلحني
والفروق املوجودة بيهنام ليربز تساؤلنا يف:
مايه املناطق ادلماغية املسؤوةل عن صورة اجلسم واخملطط اجلسمي للفرد؟
أأوال /صورة اجلسم:
 -1مفهوهما :يعرفها لك من:
 جوتسامن واكدلول (" :)Gottesman & Caldwell, 1966عبارة عن خربة خشصية نفس ية قابةل للتعديل والتطورمن خالل ما يتعرض هل الفرد من خربات ،ومدى ادراكه جلسمه وحساسيته حنوه".
 اليتس تون (" :)Lightstone,1999صورة عقلية يكوهنا الفرد عن جسمه متضمنة أأفاكره ومشاعره و أأحاسيسهو أأحاكمه وادراكه وسلوكه ،تتطور بتفاعل الفرد مع الآخرين والبيئة احمليطة" (درويش ،2014 ،ص.)727
 تومسون (" :)Thompson,1990يه الصورة اليت يكوهنا الفرد يف ذهنه حلجم وشلك وتركيب اجلسم اىل جانباملشاعر اليت تتعلق هبذه الصورة".
كام تشري صورة اجلسم للمظهر اخلاريج للجسم من حيث تقيمي الشخص للك ما يتعلق مبظهره اجلسمي ،اذ
يرتكز ذكل عىل :املضمون االدرايك ،وهو دقة ادراك جحم اجلسم ووزنه ،واملضمون اذلايت أأو الشخيص وهو هيمت بانيب
الرضا عن اجلسم والاهامتم به ،واملضمون السلويك اذلي يركز عىل جتنب املواقف اليت تؤدي للشعور بعدم الارتياح.
(النويب ،2010 ،ص.)21
آ
ان صورة اجلسم ليست ساكنة بل دينامية تتغري مع اخلربات والتفاعالت مع احمليط ومع أأجسام الخرين عىل
أأساس شعوري وال شعوري (مميوين ومميوين ،2010 ،ص.)45
فصورة اجلسم اذا يه عبارة عن تصور دينايم يشمل الشلك اخلاريج واملشاعر اجتاهه ،وتتشلك هذه
الصورة عن طريق االدراك ،والعواطف ،وا ألحاسيس ،فهيي غري اثبتة ،تربز بشلك واحض يف مرحةل املراهقة نتيجة
معايشة املراهق جتربة التغريات اجلسدية الناجتة عن البلوغ ،وتتأأثر هذه الصورة مبفهوم وتقدير اذلات ،ابالضافة اىل
تقيمي الاخرين هل وتتأأثر ابلثقافة السائدة عن اجلسد). (Jillian,2005, p155
ففي مرحةل املراهقة يقلق املراهق جدا عىل مظهره ،وحيرص عىل أأن يبدو مبظهر جسمي جذاب فهو بعد أأن
مير بفرتة ادلهشة والاس تغراب من جسمه يف بداية املرحةل ،يبد أأ يف تقبل جسمه برشط أأن يكون هناك درجة من
التناسق ،ويكون فكرة عن جسده بناءا عىل مثال اجلسم يف ثقافته وعىل مفهومه.
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يتكون مفهوم صورة اجلسم من مكونني هممني:
 املثال اجلسمي :هو المنط اجلسمي اذلي يعترب جذااب ومناس با من حيث وهجة نظر الثقافة. مفهوم اجلسم :يشمل عىل ا ألفاكر واملعتقدات واحلدود اليت تتعلق ابجلسم ،والصورة االدراكية اليت يكوهنا الفرد عنجسمه ،وتطابق اقرتاب املفهوم اجلسمي كام حتدده الثقافة من صورة الفرد الفعلية جلسمه يسهم بطريقة أأو بأأخرى يف
تقدير الفرد ذلاته( .كفايف ،2006 ،ص )235
 -2املناطق الترشحيية ادلماغية املسؤوةل عن صورة اجلسم:

الشلك رمق ( :)1ميثل الباحات القرشية املسؤوةل عن صورة اجلسم ()Thurm, BE et al ,2011
ان املناطق القرشية ذات الصةل يف تشكيل صورة اجلسم ختتلف كثريا عن املناطق اخملتصة ابخملطط اجلسمي.
ومبا أأن اخملطط اجلسمي وصورة اجلسم تتشالكن من وعي الفرد وادراكه جلسمه ومفهومه هل ،تعمل املناطق القرشية
دورا يف دمج لك من مفهوم وموقع وجحم وشلك أأجزاء اجلسم برضا الفرد عن جسمه .فاملناطق املسؤوةل عن متثيل
صورة اجلسم يف ادلماغ يه:
 منطقة الفص اجلهبيي واجلهاز اللميب اذلي حيتوي عىل لك املكوانت املعرفية والعاطفية املشلكة عن اجلسم (الشلك.)1
ومن خالل مالحظة الاضطراابت املتعلقة بصورة اجلسم جند أأن مجملها متعلقة ابجلانب املعريف العاطفي،
فالتشوه يشمل التغري املعريف احلاصل يف تقيمي اجلسد ،فادلراسات أأثبتت أأن اللوزة اكنت أأكرث نشاطا يف املرىض
اذلين يعانون من اضطراابت صورة اجلسم ابالضافة اىل منطقة الفص اجلهبيي ،كام لوحظ تنش يط غري طبيعي يف
القرشة احلزامية.
ولقد وجد) ( Uher and Treasure,2005أأن منطقة ما حتت املهاد ،والفص اجلهبيي الصدغي ،والبطامة
والغدة النخامية مكناطق حيدث فهيا تغيري عند ا ألشخاص اذلين يعانون من اضطراابت الألك ،واليت تمتثل يف فقدان
الشهية العصيب والرشه املريض.
كام أأثبتت أأحباث لك من) (Stamenov ,2005و( (Downing, Jiang, Shuman et al, 2001أأنه
ابالضافة اىل املناطق القرشية السالفة اذلكر جند أأن الباحة البرصية لها دور كبري يف ادراك الفرد ذلاته اجلسمية وجلسم
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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الآخرين ،وتقع هذه الباحة حتديدا يف اجلانب الامين للفص القذاىل الصدغي ودور هذه الباحة متخصص يف الادراك
البرصي للجسم البرشي فامي يتعلق موقعه وتكوينه وشلكه (Thurm,BE., Pereira,ES., Fonseca,
)CC.,Cagno,MJS.,Gama,EF.,2011,pp297.298
اثنيا /اخملطط اجلسمي (التصور اجلسدي):
أ
 -1مفهومه :مت الاشارة اىل مفهوم اخملطط اجلسمي لول مرة من طرف هرني هيد وهوملز" "Head and Holmes
يف مقاهلم املعنون بـ" Sensory Disturbances from Cerebral Lesions" :عام  1911وبعدها قدمه "هيد"
عام  1920مكصطلح علمي واحض املفاهمي والابعاد ،وقد اكن "هيد" طبيبا يف عمل الاعصاب واهمت مبدى تأأثري
الاصاابت اخملتلفة يف أأجزاء ادلماغ عىل اجلوانب النفس ية والسلوكية دلى املرىض.
واس تخلص "هرني وهوملز" من دراساهتم أأن االتصال العصيب عىل مس توى القرشة ادلماغية واذلي يضمن
القدرة عىل ربط الاحاسيس اخملتلفة مع بعضها البعض هو اذلي يشلك لنا اخملطط اجلسمي ،فالقرشة ادلماغية تعمل
عىل دمج العديد من ا ألنظمة احلس ية اخملتلفة لتسمح لنا ابس تخدام اجلسم دون التفكري يف احلركة أأو رد الفعل وحىت
المتوضع يف الفضاء (.)http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:792712/FULLTEXT01.pdf
عرف "هرني هيد" اخملطط اجلسمي عىل أأنه ":احتاد خربات املايض مقرتنة بأأحاسيس اجلسد احلالية اليت
تعلمت يف اللحاء احليس للمخ".
كام الحظ "هيد" أأن احلراكت السلسة وتوافق موضع اجلسم ،يدل مضنيا عىل الوعي املعريف املتاكمل لشلك
وجحم وتكوين اجلسم ،و أأضاف أأهنا تتغري بشلك اثبت ابلتعمل ،كام أأكد عىل العالقة ادلينامية بني حاالت اجلسم الزمنية
وبنية وخمطط املظهر مبرور الوقت ،كذكل تأأثري أأي رضر أأو اصابة يف ادلماغ واجلسم عىل خمطط اجلسم املركزي.
حسب لكيفيلند وفيرش ( )Cleveland & fisher,1968يعترب اجلسد كغالف للجسم ويأأيت ادراك هذا
الغالف من خالل اجلدل واملعلومات البرصية ،كام أأن ادراك جحم أأو فضاء اجلسم يظهر من التوازن احلريك العميق
للجسم ،و أأن احلركة والنشاط البدين همامن يف تشكيل وصيانة وحفظ صور اجلسد يف خمطط خاص ابدلماغ (نوفل،
 ،2016ص .)27-26
ان اخملطط اجلسمي يف ادلماغ منظم طبوغرافيا أأي اهنا مرتبة كرتتيب أأعضاء اجلسم مفثال يقع االصبع ا ألوسط
بني الس بابة والبنرص وهو ا ألمر نفسه عند متثيهل يف اخلريطة ادلماغية ،وينشأأ الرتتيب الطبوغرايف الن العديد من
النشاطات اليومية تشمل تتابعات متكررة ومرتبة بشلك اثبت ،فعند التقاط يشء ككرة صغرية فنحن عادة نسكها
ابهبامنا وس بابتنا أأوال مث نلف بقية أأصابعنا حوهل ومبا أأن الاهبام والس بابة غالبا ما يلمسان اليشء يف الوقت نفسه تقريبا
مرسلني اشارهتام لدلماغ يف وقت واحد مفن شأأن اخملطط اجلسمي أأن يشلك خريطة الاهبام وخريطة الس بابة يف منطقة
متقاربة ،أأي أأن اخملطط يف ادلماغ يعمل بضم الاحداث اليت حتدث معا ماكنيا وزمانيا( .دويدج ،2009،ص.)79
 -2املناطق الترشحيية ادلماغية املسؤوةل عن متثيل اخملطط اجلسمي :ابعتبار أأن اخملطط اجلسمي هو تنظمي عصيب
حيتوي عىل لك متثيالت أأعضاء اجلسم ،تعمل املدخالت العصبية احلس ية املس متدة من خمتلف احلواس ،دورا هاما يف
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توجيه النشاط احلريك ملوضع اجلسم يف الفضاء ،اذ يمت اسقاط اجلسد املادي ومتثيهل يف ادلماغ عن طريق اخلالاي
العصبية يف القرشة احلس ية اجلسدية ا ألولية (. (Thurm et al, 2013,p545))S1
وتتكون القرشة احلس ية اجلسدية ا ألولية ( Cortex Somatosensory Primary )Sm1من أأربعة
ابحات خمتلفة (ابحات برودمان ، (3a ,3b 1 ,2وللك مهنا متثيل منفصل لسطح اجلانب املقابل من اجلسد ،حبيث
ميثل اللسان وحش يا والقدمان انس يا ،ويتناسب المتثيل القرشي مع كثافة املس تقبالت يف اجلدل مفثال جند لليد متثيال
أأكرب بكثري من متثيل اجلذع (الأنيْس يان احليس .)Homunculus Sensory

الشلك رمق ( :)2متثيل اجلسم يف ادلماغ.
وللك ابحة داخل القرشة احلس ية اجلسدية ا ألولية خواص اس تجابية خمتلفة حسب أأنوع العصبوانت املوجودة
هبا ،ولكام اجتهنا خلفيا ابجتاه القرشة اجلدارية اخللفية تصبح اخلواص الاس تجابية للعصبوانت أأكرث تعقيدا ،وهو ما يعين
مس توى أأعىل من التحليل القرشي للمعلومات احلس ية ،والقرشة احلس ية اجلسدية ا ألولية ( )Sm1تسقط اليافا
عصبية ليس فقط لنوى العمود الظهري وانا أأيضا للقرشة اجلدارية اخللفية وللباحة احلس ية اجلسدية الثانوية ()Sm2
Secondary
Somatosensory
Area
(.)http://www.maganin.com/content.asp?contentid=21555
وللتعرف عن القرشة احلس ية اجلسدية جيدا فهيي اجلزء الامايم للفص اجلداري ووظيفيا ميكن تقس مي هذا
الفص اىل املنطقة الامامية وتشمل مناطق برودمان ( )43،3،2،1واملنطقة اخللفية وتشمل بقية مناطق برودمان،
ويشار لها عادة ابلقرشة اجلدارية اخللفية ،أأما ا ألمامية فيشار لها ابلقرشة احلس ية اجلسدية (الشقريات،2005،
ص.)139
وبناءا عىل التقس مي الوظيفي اذلي س بق للفص اجلداري واملمتثل يف املنطقة ا ألمامية (القرشة احلس ية
اجلسدية) واملنطقة اجلدارية اخللفية ،فان هناك وظائف للك مهنام مس تقةل تمتثل يف:
 املنطقة اجلدارية ا ألمامية (املنطقة احلس ية اجلسدية) هممتة ابالحساسات اجلسدية وادراك مجيع اجزاء جسمنا ابلنس بةحلاسة اللمس ويمت متثيلها يف القرشة احلس ية اجلسدية ا ألولية.
 القرشة اجلدارية اخللفية يه املتخصصة بشلك أأسايس واكمل بني املدخالت احلس ية من املناطق البرصية واملناطقاللمس ية (اجلسدية) وبدرجة أأقل من املناطق احلس ية الاخرى وذكل هبدف ضبط احلركة( .شقريات ،2005 ،ص،
.)140-139
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وعىل مس توى ابحات برودمان جند أأن الباحات القرشية ذات الصةل ابخملطط اجلسمي تتواجد حتديدا يف
التلفيف فوق الهامش والتلفيف الزاوي من الفص اجلداري السفيل (ابحة برودمان رمق  )39والشلك التايل يوحض
املناطق القرشية املتعلقة بمتثيل التصور اجلسدي يف ادلماغ

الشلك رمق ( :)3الباحات القرشية ادلماغية املتعلقة ابخملطط اجلسمي (.)Thurm, BE et al ,2011
مل
هناك تفاعل مع الباحات القرشية ا ألخرى خاصة اليت تعاجل املعلومات البرصية والسمعية وادلهلزيية ،وا متوقعة
يف لك من الفص اجلداري العلوي والفص الصدغي ،وبدورها تعمل الباحات احلركية من الفص اجلهبيي (الباحة أأمام
احلركية والباحة احلركية التمكيلية) عىل دمج املعلومات املس تقبةل من الفضاء اخلاريج لترتمج فامي بعد ابحلركة فهو اذلي
يعمل عىل حتضري ومتثيل حراكت اجلسم يف الفضاء.
كام الحظ ( (Graziano, Cooke and Taylor ,2000يف دراساهتم عىل احليوان واالنسان ،أأن متثيل
معلومات الفضاء ،عىل حد سواء احلس ية والبرصية ،تقع يف تمل الفص اجلداري .Intraparietal sulcus
أأظهرت ادلراسات عىل القرود والبرش أأن تعقد التاكمل احليس يكون يف التلفيف أأمام الشق املركزي و أأن
معظم املنطقة اذليلية من هذا التلفيف هو جمال يرتبط مبفهوم املساحة ش به الشخصية وتشكيل اخملطط اجلسمي.
وابلتايل يتشلك اخملطط اجلسمي من خالل التاكمل والتفاعل بني املناطق القرشية املذكورة ،ليتكون اخملطط اجلسمي
وهذا التكوين يمتثل يف متثيالت للجسم املمتثةل يف:
 الشلك اخلاريج للجسم. العالقة بني أأجزاء اجلسم ببعضها البعض والتناسق فامي بيهنا. عالقة أأجزاء اجلسم ابلفضاء اذلي يشغهل الفرد مما يتيح هل ابالنسجام احلريك واس تخدام الأعضاء اجلسمية بتناسق(.)Thurm, BE., Pereira, ES., Fonseca, CC., Cagno, MJS., Gama, EF. ,2011, p297
ولقد تطرق "انطونيو داماس يو" اىل مناطق أأخرى تساعد عىل متثيالت اشارات اجلسد واذلات العصبية
ويه:
 نوى جذع ادلماغ :تعترب من مضن املناطق اليت تنظم حاالت اجلسم وتشلك خريطة الشارات اجلسد عرب سالسلالاشارات الطويةل اليت تبد أأ يف اجلسم وتنهتيي يف أأعىل تراكيب ادلماغ و أأكرثها بعدا ،فان هذه املنطقة يه ا ألوىل اليت
تشري فهيا مجموعه نوى اىل حاةل اجلسم احلالية االجاملية.
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 الوطاء :يسهم يف المتثيل احلايل للجسد ابحلفاظ عىل جسل حايل حلاةل احمليط ادلاخيل عرب عدة أأبعاد ،ويساعد الوطاءيف تنظمي احمليط ادلاخيل ابلتأأثري عىل قاعدة خرائط كتةل اجلسم.
 القرشة اجلزيرية والقرشات املعروفة بـ  S2والقرشات اجلدارية الوسطية :وتكون وظيفة هذه القرشات دلى البرشغري مامتثةل ،و أأن مجموعة هذه القرشات يف نصف الكرة اخملية الميىن حتتفظ ابلمتثيل الأكرث تاكمال للحاةل ادلاخلية احلالية
للاكئن احلي عند مس توى نصفي الكرة اخملية ،جنبا اىل جنب مع متثيالت للتصممي الثابت للهيلك الصقيل العضيل
(داماس يو ،2010 ،ص.)162 -160
كام سلف اذلكر فان تكوين اخملطط اجلسمي يكون من خالل متثيهل عىل املناطق القرشية ويكون ذكل نتيجة
ادراك اجلسم مع الفضاء ،وهناك ثالث أأبعاد هامة تساعد يف متثيل اجلسم يف ادلماغ ويه:
 املساحة الشخصية  :personal spaceيه املساحة اليت يمت فهيا المتثيل العصيب لسطح اجلسم وشلكه ،وهواملسؤول عن حتديد عالقة اجلسم ابملساحات ا ألخرى (املساحة ش به الشخصية ،واملساحة خارج الشخصية).
 املساحة ش به الشخصية  :peripersonal spaceهو ادراك اماكنية الوصول اىل أأي يشء من خالل اس تخداماليد ،أأي أأهنا املساحة اليت تكون يف متناول أأي طرف من ا ألطراف اجلسمية للشخص.
 املساحة خارج الشخصية  :extrapersonal spaceوفهيا يمت حتديث المتثيالت اجلديدة من العامل اخلاريجابس تخدام احلواس لمتثيل املعلومات اجلديدة اخلاصة ابجلسم ،فهيي املساحة اليت يصعب الوصول الهيا بأأطراف اجلسم
القصرية.
ي
 -3تطور نو اخملطط اجلسمي :يتطور و منو اخملطط اجلسمي وفقا ملكتس بات فطرية موجودة من قبل عند الطفل
ابالضافة اىل جتربة حركة اجلسم يف الفضاء واملعلومات اليت يتالقاها من خالل احلواس ،وتتطور هذه احلواس بشلك
مبكر يف مراحل امحلل ،ويه تتفاعل وتتطور مع بعضها البعض ،ولقد أأجريت دراسات حول املرحةل اجلنينية وكيف يمت
بناء اخملطط اجلسمي فاكنت بداية ادلراسة حول مدى التنس يق بني اليد والفم عند الاجنة داخل الرمح ابس تخدام
املوجات فوق الصوتية رابعية ا ألبعاد ،وكذا مراقبة الاطفال حدييث الوالدة و أأظهرت النتاجئ أأن يف العمر من 35-19
أأس بوعا من امحلل ،يبد أأ اجلنني بفتح الفم قبل حتريك اليد وايصالها للفم وهذا يعين أأن التاكمل احليس يكون ابلتدرجي
أأي أأن التاكمل يتطور عند اجلنني والطفل حديث الوالدة من خالل حتفزي حركة اليد وملس ا ألجزاء اجلسمية ا ألخرى.
وكتأأكيد عىل أأن اخملطط اجلسمي هو خمطط الشعوري عصيب جند مبا يسمى بظاهرة الطرف الش بحي أأو
ا ألطراف الوهية ،ففي كثري من الاحيان حيس ا ألشخاص املبتورة أأطرافهم ببعض ا ألحاسيس املمتثةل يف ا ألمل الشديد
أأو االحساس بوجود العضو املبتور ،وهذا يفرس أأن اخملطط اجلسمي يسجل لك املعلومات املتعارف علهيا من قبل،
و أأن القرشة احلس ية اجلسدية املسؤوةل عن متثيل اخملطط اجلسمي ،ال تزال تودل المتثيل العصيب ل ألطرافهم
).(GEANGU, 2008,p107
وترجع ظاهرة الطرف الش بحي يف أأن االدراك احليس بسم الشخص ينتج من اشارات حس ية واردة ترتك
ذاكرة يف ادلماغ ،ويصبح اجاميل هذه االشارات صورة للمخطط اجلسمي .ولكن وجود ا ألطراف الش بحية دلى أأانس
ودلوا من دون طرف أأو فقدوا طرفا يف معر مبكر يويح بأأن الش باكت العصبية اخلاصة ابالدراك احليس للجسم
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و أأجزائه يمت بناؤها يف ادلماغ .وغياب املعلومات الواردة ال يوقف الش باكت عن توليد الرسائل فامي خيص ا ألجزاء
املفقودة من اجلسم ،وبذكل تس متر الش باكت يف انتاج هذه الرسائل طوال العمر.
ابختصار ال تكون ا ألطراف الش بحية أأمرا حمريا اال اذا افرتضنا أأن اجلسم يرسل رسائل حس ية اىل دماغ
قابل للتلقي .وتصبح ا ألطراف الش بحية مفهومة اذا عرفنا أأن ادلماغ يودل خربات اجلسم ،فاالشارات احلس ية الواردة
تعدل تكل اخلربات.
أ
اذ أأن الاحساس ابلمل راجع لعدم وصول االشارة احلس ية من الطرف اىل ش بكة العصبوانت .ويف غياب
تنبهيه احليس العادي قد تودل هذه الش بكة مس توايت عالية من النشاط (الفعالية) عىل هيئة هبات وهذا النوع من
االشارة ميكن أأن حيول بسهوةل كبرية اىل شعور ابحلرقة.
أ
وقد ينشأأ أأمل أآخر عن حماوةل ش بكة العصبوانت جعل الطراف تتحرك كام ينبغي لها طبيعيا ،فعندما ال
تس تجيب ا ألطراف دلى املبتورين أأو مشلويل النصف ا ألسفل فان هذه الش بكة (اليت مت تشبيكها مس بقا عىل أأساس
أأن ا ألطراف ميكن أأن تتحرك حقا) تقوم ابرسال رسائل أأكرث تكرارا و أأقوى شدة حلث العضالت عىل حتريك الطرف.
وهذه اخملرجات ميكن أأن تدرك حس يا عىل هيئة تش نجات ،كام ميكن االحساس برسائل صادرة مشاهبة عىل هيئة أأمل
واخز (.)http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=1075
فأأي اصابة أأو رضر يف املس توى القرشي لدلماغ وحىت ا ألمل املزمن يغري من المتثيل القرشي جلزء اجلسم
املترضر ويغري طريقة معل ادلماغ عىل ادراكه للجسم يف الفضاء ويغري من اخملطط اجلسمي ،وعىل سبيل املثال تبني أأن
متثيل جزء الظهر من اجلسم يف القرشة احلس ية اجلسدية ا ألولية  S1تكون خمتلفة يف ا ألشخاص اذلين يعانون من أآالم
أأسفل الظهر املزمنة ،هذه الاالم تعمل عىل خلل يف المتثيل عىل مس توى .S1
وقد أأشارت العديد من ادلراسات أأن ا ألمل املزمن يعطل الوظيفة االدراكية .ويتأأثر بذكل خمطط اجلسم وابلرمغ
من التأأثري السليب ل ألمل عىل القرشة احلس ية اجلسدية اال أأن ا ألداء احلريك مبا فيه ا ألنشطة الرايضية تسهم يف تعديل
اخملطط اجلسمي وتعمل عىل تصحيح املدخالت احلس ية واحلركية والبرصية ،وابلتايل فا ألداء احلريك املنظم هل عالقة بني
ختفيف الامل اجلسدي املزمن وتعديل اخملطط اجلسمي للمريض). (Thurm et al, 2013,p551
ل
وقد قدم كـل مـن سـتايز ودي مـور ( (Staes, L et Meur De, 1983أأربعة مراحل منـو وتطور اخملطط
اجلسمي ويه:
أأ -ادراك اجلسد كوحدة متاكمةل ،اجلسد املعاش ( 0حىت  02س نة) :يف أأثناء هذه املرحةل الأوىل ،يس تطيع الطفل
ممارسة عدة نشاطات حركية ،وذكل هبدف الوصول اىل حتمك عام يف هذه احلراكت والدراك جسمه بشلك اكمل هذه
النشاطات تنتقل من كوهنا نشاطات عفوة تلقائية (واليت تس تعمل أأثناء اللعب) اىل نشاطات أأكرث اندماجية مضن
الوصول اىل اسـتجاابت للمعطيات وا ألوامر اللفظية ( أأميش !...أأجري !...أأقفز )!...ومضن احساسات دقيقة (توازن،
وقوف )...ومضن عروض حمددة (الزحف عىل أأربع قوامئ ،املشـي الهبلواين.)...
ب -التعرف علـى أأجزاء اجلسـم ( 02الــى 05س نوات) :بعد االدراك اللكـي للجسم تـأأيت مرحلـة التعرف علـى لك
عضو مـن اجلسـم كجـزء خاص وذلـك بشـلك داخلـي (ابالحسـاس بكـل عضـو مـن أأعضـاء اجلسـم) وبشـلك
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خـاريج (عـن طريق رؤية كـل عضـو علـى املرأآة ،أأو عىل طفل أآخر ،أأو مضن صورة ).والطفل مدعو هنا لتحديد
لك عضو ابالستناد للآخـر ،وذلـك بغية احلصـول علـى صـورة جسدية ،مكـا جيب عليه أأيضا أأن يس تطيع اظهار
وتسمية ا ألجزاء اخملتلفة من اجلسم ووضعها مضن اطار حيس.
ج -التوجه اجلسمي ( 05اىل  06س نوات) :الطفل هنا مير اىل:
 اماكنية القيام بأأعامل حس ية أأكرث اجرائية.
 الربط بني املركبات اجلسمية وخمتلف الأش ياء اخلاصة ابحلياة اليومية.
 معرفـة أأكثـر حتليلية للفضـاء الاشـاري (والتـي تعنـي خمتلـف الوضعيات التـي ميكـن أأن يأأخذها لك عضو من
اجلسم فـي هـذه املرحلـة يركز الطفـل علـى الوضعيات اخملتلفـة وليس علـى احلركـات ،ففـي أأثنـاء أأي نشـاط جيب
أأن يسجل وجـود وقـت مسـتقطع ضـروري مـن أأجـل أأن حيس الطفـل ابلوضعية وكـذا بتسجيل ضيق خفيف
وتعب من أأجل الوعي ابلعضو املمتوضع للمساعدة يف ادراك مفهوم هذه الوضعية.
د -التنظمي اجلسمي ( 06اىل  08س نوات) :يف هذه املرحةل يمتكن الطفل من التالعب مبختلف اماكنياته اجلسدية،
ويعرف خمتلف أأقسام جسمه كام يعرف خمتلف املفاهمي والوضعيات ،ويصل اىل وضع نفسه مضن حركية تمتثل فامي ييل:
 من وهجة حتليلية :يصل الـى الـتحمك اجلسـدي بفعـل نشـاطات التناسـق ،والتـوازن وكـف واصدار احلراكت. من وهجـة تركيبيــة :مــن هجــة يتوقع ويكيف حراكتــه مــن أأجــل الوصــول الــى الهــدف املطلوب ،ومن هجة يعرببواسطة جسده عن الفعل أأو عن االحساس أأو عن الانفعال.
أأي أأن الطفل هنا سيتوصل اىل ختطيط حلراكته ومتثيلها ،واىل فهم الوضعيات املقدمة أأثناء املواقـف وفهم
تعبريات ا ألفراد والتحمك يف امياءاته اجلسدية (احلاج ،2014،ص .)100- 99
اثلثا -الفرق بني صورة اجلسم واخملطط اجلسمي (التصور اجلسدي) :من خالل ما س بق جند أأن اخللط املتواجد بني
املصطلحني ميكن متيزيه مبعرفة القاعدة النفس ية العصبية للكهيام ،مفخطط اجلسم يبعث حنو املفهوم احلقيقي والواقعي
للجسم وكيفية متوضعه وحركته ،بيامن صورة اجلسم تبعث حنو اجلسم الهوايم اخليايل ومدى تطابقه مع اجلسم الواقعي
(خوجة ،2009 ،ص.)91
يرى أأنزيو) (D.Anziewيف هذا الصدد أأن صورة اجلسم تنشأأ عند التقاء اجلسد املادي مع اذلات اجلسمية،
فصورة اجلسم متثل من ابداع ذاتيتنا ،كام أأهنا تنمتي اىل الشلك اخليايل فهيي ال شعورية قاعدهتا انفعالية ،فهيا حييا
اجلسد كوس يةل ميارس عن طريقها عالقات خمتلفة مع الآخرين ،ويضيف" أأنزيو" " :أأن صورة اجلسم قاعدهتا انفعالية
يكون اجلسد معاشا ،أأما التصور اجلسدي فقاعدته عصبية".
أأما دولتو ) (Doltoفرتى ":أأن التصور اجلسدي نفسه ابلنس بة للجميع وهو مرتبط ابلنضج العصيب ،يف حني
أأن صورة اجلسم ال شعورية وخاصة بلك فرد".
يرى لك من "هيد وهوملزي" ":أأن التصور اجلسدي يشري اىل حركة تركز عىل اجلسم كوحدة ،أأما صورة
اجلسم فهيي اليت تتعامل مع الوضعيات مضن صورهتا الهيأأوية؛ أأي أأن صورة اجلسم تركز عىل وضعيات معينة يتخذها
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)2

جوان 2017

19

د .بن جديدي سعاد

الأسس النيروسيكولوجية لصورة الجسم والمخطط الجسمي

اجلسم من خالل اظهارها عىل مس توى خياىل ،أأما التصور اجلسدي فريكز عىل اجلسم كلك ومكركز ،وليس كوضعيات
خمتلفة ،هذا ا ألمر جيعل من صورة اجلسم تتأأثر ابلبيئة احمليطة أأكرث من التصور اجلسدي اذلي يتأأثر حباةل اجلسم فقط"
(احلاج ،2014،ص .)96
وعليه س نقدم تلخيص عن لك ما جاء من فروقات نفس ية عصبية لصورة اجلسم والتصور اجلسدي يف
اجلدول التايل:
أ
جدول رمق ( :)1يوحض أمه الفروقات بني صورة اجلسم واخملطط اجلسمي.
اخملطط اجلسمي.
صورة اجلسم.
 يه صورة جزء مهنا ال واعي وجزء أآخر
 يه صورة ال واعية عن شلك اجلسم.
واعي تعمل عىل تنظمي موضع اجلسم
 تنمتي اىل السجل اخلبال العاطفي فيمت
وحركته.
اعتبار اجلسد كوس يةل للعالقة مع
ين
 متي اىل السجل احليس احلريك واملعريف.
الآخرين.
 اخملطط اجلسمي اثبت عند مجيع الافراد اال
 صورة اجلسم خاصة بلك فرد وتتأأثر
اذا حدث خلل عصيب ما.
ابجلانب الاجامتعي.
 يمت تطوير اخملطط من خالل التعمل والتجارب
 صورة اجلسم تتشلك من خالصة
وموضع اجلسم املاكين والزماين اذ أأن
التجارب واخلربات العاطفية املعاشة واليت
املعلومات احلس ية اليت يمت اس تقبالها من
تتجىل يف الرضا أأو عدم الرضا عن شلك
الفضاء عن طريق احلواس تعمل عىل تطوير
اجلسم.
نوه يف ادلماغ.
 هل قاعدة عصبية انفعالية تمتركز يف اجلهاز
 هل قاعدة عصبية واحضة تمتركز يف منطقة
اللميب واللوزة.
الفص اجلداري الميىن.
 اضطراابت صورة اجلسم تمتثل يف فقدان
 اضطراابت اخملطط اجلسمي تمتثل يف معه
الشهية العصبية ،البدانة...
اجلسد ،عرس المتيزي املركزي ،عرس المتيزي
احمليطي...
 خامتة :بعدما تطرقنا اىل مفهوم لك من املصطلحني والنوايح الترشحيية ادلماغية هلام ووصوال اىل الفروق بيهنام،نس تخلص أأن الك املفهومني رضورين لتشكيل صورة سوية موحدة للجسد ،فادراكنا اجليد ملوضع جسمنا يف الفضاء
وتناسق أأعضاءه ببعضه البعض وقدرته يف التحمك ابحلركة اجلسدية ،يسمح لنا المتثيل اجلسمي يف ادلماغ ببناء صورة
واحضة عن شلك اجلسم اخلاريج ،مفن خالل اخلربة ادلاخلية واخلارجية للجسم ،وابالضافة اىل التغريات اجلسمية
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العارضة أأو ادلامئة ،تندمج املشاعر لتحدث تعديل أأو تغيري يف فكرة الفرد عن جسمه لتبىن من خاللها صورة اجلسم
وتنعكس عىل الناحية الانفعالية ابلرضا أأو عدم الرضا.
 قامئة املراجع: -1أأبو هندي ،وائل ( :)2016اجلهاز احليس اجلسدي ،مت اسرتجاعه يف 12نومفرب 2016من:
http://www.maganin.com/content.asp?contentid=21555
 -2احلاج ،سعد ( :)2014أأثر برانمج عاليج لتحسني مس توى التصور اجلسدي عىل خفض صعوابت الكتابة،
رساةل دكتوراه علوم يف الرتبية اخلاصة ،جامعة اجلزائر.2
 -3خوجة ،عادل ( :)2009أأثر الربانمج الراييض املقرتح يف حتسني صورة اجلسم ومفهوم تقدير اذلات وتطوير
اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة دلى فئة ذوي الاحتياجات اخلاصة حركيا ،رساةل دكتوراه يف نظرية ومهنجية
الرتبية البدنية والرايضية ،جامعة اجلزائر.
 -4داماس يو ،أأنطونيو ( :)2010الشعور مبا حيدث ...دور اجلسد والعاطفة يف صنع الوعي ،تر :رفيف اكمل غدار،
ط ،1بريوت :ادلار العربية للعلوم انرشون.
 -5درويش ،سعدية كرمي ( :)2014اضطراابت الالك وعالقته بصورة اجلسم دلى املراهقني ،اجملدل ،20
العدد ،86العراق :جمةل لكية الرتبية ا ألساس ية.
 -6ادلسويق ،جمدي محمد ( .)2006اضطراابت صورة اجلسم :ا ألس باب -التشخيص -العالج ،ط ،1القاهرة:
مكتبة الاجنلو املرصية.
 -7دويدج ،نورمان ( :)2009ادلماغ وكيف يطور بنيته و أأداءه ،تر :رفيف غدار ،ط ،1بريوت :ادلار العربية
للعلوم انرشون ومركز البابطني للرتمجة.
 -8شقريات ،محمد عبد الرحامن ( .)2005مقدمة يف عمل النفس العصيب ،ط ،1عامن :دار الرشوق للنرش والتوزيع.
 -9ملزاك ،رواندل ( .)1999ا ألطراف الش بحية ،اجملدل،15جمةل العلوم ،مت اسرتجاعه يف اترخي 10نومفرب  2016من:
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=1075
 -10مميوين ،بدرة معتصم ومميوين ،مصطفى ( .)2010س يكولوجيا المنو يف الطفوةل واملراهقة ،د-ط ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.
 -11النويب ،محمد محمد عيل ( :)2010مقياس صورة اجلسم للمعوقني بدنيا وجسداي ،ط ،1عامن :دار صفاء للنرش
والتوزيع.
 -12نوفل ،انرص محمد ( :.)2016صورة اجلسد والاغرتاب النفيس وعالقهتام ابلقلق والاكتئاب دلى املعاقني برصاي،
رساةل ماجس تري يف الصحة النفس ية واجملمتعية ،اجلامعة االسالمية ،فلسطني.
13Croll, Jillian (2005): BODY IMAGE AND ADOLESCENTS; in Stang J, Story
M (eds) Guidelines for Adolescent Nutrition Services, Center for Leadership,
Education, and Training in Maternal and Child Nutrition Division of
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دور الممارسة الر ياضية في تحقيق السعادة الحقيقية

د .بن زيدان حسين د .مقراني جمال د .زبشي نور الدين

دور املامرسة الرايضية يف حتقيق السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية
د .زبيش نور ادلين1
د .مقراين جامل1
د .بن زيدان حسني*1
1معهد الرتبية البدنية والرايضية  -جامعة مس تغامن  -اجلزائر
 امللخص :هتدف ادلراسة اإىل معرفة دور ممارسة النشاط الراييض عىل حتقيق السعادة احلقيقة دلى املتحدي ا إلعاقةاحلركية ،وذكل من خالل مقارنة السعادة احلقيقية بني ذوي الإعاقة املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض .حيث
اس تخدم املهنج الوصفي اب ألسلوب املقارن عىل عينة مشلت  40فردا ( 20فردا ممارسا للنشاط الراييض 20 ،فردا غري
ممارس للنشاط الراييض) .وطبق مقياس السعادة احلقيقية للعامل مارتن س يلجامن .وبعد مجع النتاجئ اخلام واملعاجلة
الإحصائية اكنت أأمه النتاجئ املتحصل علهيا :درجة السعادة احلقيقية ابلنس بة للمتحدي الإعاقة احلركية املامرسني للنشاط
الراييض عالية مقارنة بغري املامرسني اليت جاءت متوسطة ،مع وجود فروق داةل اإحصائيا يف درجة السعادة احلقيقية بني
املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض لصاحل عينة املامرسني.
 اللكامت املفتاحية :السعادة احلقيقية ،املتحدي الإعاقة احلركية ،النشاط الراييض.The Role of Sports Practice in Achieving Authentic Happiness of the Challenger of
Physically Disabled
-Abstract: The research aims to determine Authentic Happiness among of physically
disabled players and non-players of sports to show how good sport is for the health.
This study adopted the descriptive approach on a sample of 20 disable players of
basketball on wheelchairs and disable non players of any sports activity at the
provinces of Mostaganem, Ain Temouchent (Algeria) through the season 2014-2015,
and 20 disabled non practitioners of sports activity. The tool used in the study was a
measure of authentic happiness (Martin Seligman). After statistical treatment, the first
results showed the following: The Authentic happiness of physically disabled players of
is higher compared to that of non-practitioners of sports activity who came to the
middle. And, there are differences at the level of authentic happiness between
physically disabled practitioners and non-practitioners of sports activity in favor of
sample practitioners.
-Keyword: Authentic Happiness, Physically Disabled, Sports Practice, Sports Activity.
 مقدمة :اإن العناية بذوي الإعاقة تعترب أأحد ادللئل عىل تقدم أأي جممتع من اجملمتعات ،ذلكل يعمل املفكرون اخمللصونخلدمة الإنسانية توفري س بل الراحة لهذه العينة ،ما جيعهل كفيال يف منو وبناء خشصيته ،وتأأهيهل ابلشلك الصحيح
والسلمي ،ولهذا أأنشأأت املراكز اخلاصة بفئة املعاقني وابتكرت الطرق اليت تتالءم معهم .حيث اكن الاهامتم كبريا هبده
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الفئة يف جمال ا ألنشطة البدنية والرايضية اليت قدمت الربامج املكيفة واملتقنة ،ضامان حلسن املامرسة واس تغالل جل
ا ألهداف والغاايت املنتظرة من هذا اجملال (س يد،1998 ،ص.)2
وللمامرسة الرايضية تأأثري فعال عىل النوايح البدنية والنفس ية والاجامتعية للمعاقني ،كام يعترب أأسلواب عالجيا
للتغلب عىل املشالكت النفس ية دلهيم الناجتة عن الشعور ابلنقص وعدم التاكفؤ مع الآخرين ،وحترير النفس من
املضايقات النفس ية وشعورمه ابلسعادة ادلامئة ،مفامرسة ا ألنشطة الرايضية تنعكس بشلك اجيايب عىل منو خشصية الفرد،
وكام حيتاج الشخص العادي اإىل السعادة والتوجه حنو احلياة ،فالشخص املعاق حركيا حيتاج لها بشلك اكرب ،اإذ يمت
اإرشادمه بطريقة تساعدمه عىل معرفة أأبعاد البيئة اليت يعيشون فهيا وطبيعهتا ،وميارسون دورمه من خاللها وقد جتعلهم
يكتس بوا السعادة احلقيقية واليت تعترب الهدف الهنايئ للعمل الإنساين (مكونة ،1990 ،ص .)32
وإان الشعور ابلسعادة مفهوم عاملي مغزى واملضمون وهل أأمهية مامتثةل عند مجيع اجملمتعات ،والتعبري عهنا خيتلف
من فرد لآخر ،من ثقافة ألخرى ومن مرحةل معرية ألخرى ،كام تتباين مصادر السعادة من فرد لآخر كوهنا تعد أأحد
مكوانت جودة احلياة .وتعددت تعريفات السعادة ،فيعرفها يونس ( )1998بأأهنا شعور ابلرضا والإش باع وطمأأنينة
النفس وحتقيق اذلات (يونس ،1998 ،ص  ،)10اإل أأن معظم الباحثني اتفقوا عىل أأهنا مجموعة من املؤرشات السلوكية
اليت تدل عىل توفر حاةل من الرضا العام دلى الفرد وسعهيا املس متر لتحقيق أأهدافها لشخصية يف اإطار الاحتفاظ
ابلعالقات الاجامتعية الإجيابية مع الآخرين (مرىس ،2000،ص  .)22كام يشري حسن الفنجري ( )2006نقال عن
فيهنوفن ( Veenhoven )2003حيث اشار للسعادة عىل أأهنا ادلرجة اليت حيمك فهيا الشخص سلب ًا أأو اإجيابي ًا عىل
نوعية حياته احلارضة بصفة عامة ،كام تشري أأيض ًا اإىل حب الشخص للحياة واس متتاعه هبا وتقديره اذلايت لها كلك؛ ولهذا
اعتربت السعادة قمية اإنسانية وغاية قصوى يسعى لك فرد اإىل حتقيقها (الفنجري ،2006 ،ص .)44
وعرفها أأراجايل وأآخرون ( )1995بأأهنا شعور عام ابلرضا والإش باع وطمأأنينة النفس وحتقيق اذلات و أأهنا
شعور ابلهبجة والاس متتاع والذلة (اراجايل ،1995،ص.)187
ولقد اكن البحت العلمي املدمع ابلتجارب امليدانية املرتبطة ابلواقع يف حدود مس توايت الإعاقة احلركية فهو
ا ألسلوب املس تخدم حلل مشالك ا ألداء البدين واملامرسة الرايضية وكذا املشالك النفس ية والاجامتعية املرتتبة عن
الإعاقة ،حيت سعى الباحثون مع مرور الزمن اإىل سد ثغرات العمل مع هده الفئة ،وفكرة هذا البحت تعد اإحدى
احملاولت يف هدا امليدان اإذ يتطرق اإىل معرفة مس توى الشعور ابلسعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية عن
طريق ممارسة النشاط البدين الراييض.
 مشلكة ادلراسة :تعد مشلكة الإعاقة من املشالك الاجامتعية يف لك بدلان العامل ،هذا ما يفرس الاهامتم املزتايدللمجمتعات وادلول واملنظامت ادلولية العديدة هبذه املشلكة ،حيث جندها تبذل هجودا معتربة للحد والتقليل مهنا ،ومن
انحية أأخرى تعمل عىل اإدماج هده الفئة اجامتعيا وهمنيا وتقدمي العالج والعناية الالزمة لها يف مجيع النوايح ،ويشري
فاروق الروسان ( )1998أأن ملامرسة النشاط البدين الراييض دور فعال يف تمنية الشعور ابلسعادة للفرد املعاق واليت
جتعهل يتحمك يف انفعالته ،وعىل اجملمتع أأن يوفر الإماكنيات لهؤلء عىل أأساس أأن ممارسة النشاط الراييض واجب عىل
لك فرد (الروسان ،)1998 ،ومن هذا فاإن انضامم املعاق ل ألندية ومشاركته يف براجمهام و أأنشطهتا البدنية الرايضية
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تسهم يف اإثراء حصته النفس ية وإاحساسه ابحلرية ،فهيي وس يةل لالحتاكك بأأكرب قدر ممكن ابلأفراد الآخرين ،وتعامل
معهم بطريقة عادية وجيدة ،كام تشري العديد من ادلراسات كدراسة أأماين عبد الوهاب ) ،(2006دراسة اندية رساج
جان ( )2008ودراسة عايدة شعبان صاحل ( )2013اليت أأشارت اإىل أأمهية حتقيق السعادة احلقيقية مجليع ا ألفراد
ا ألحصاء واملعاقني بتوفري الظروف املناس بة مثل النوايح الاجامتعية والصحية والاقتصادية واليت يف نفس الوقت تؤدي
اإىل التفاؤل والرضا عن احلياة.
أ
ومبا أأن النشاط الراييض وس يةل لتحقيق الهداف احلركية والنفس ية والاجامتعية ،اكلرتوحي عن النفس دلى
الشخص يف حاةل اإعاقة ،وهدا لزايدة الطاقة واحلفاظ عىل الاسرتخاء مما يؤثر اإجيابيا عىل مس توى هدوء الفرد املعاق.
ذلا جاء هذا ادلراسة لإبراز ادلور اذلي قد تلعبه املامرسة الرايضية يف حتقيق الشعور ابلسعادة احلقيقة دلى املتحدي
الإعاقة احلركية ،وذكل من خالل حتديد مس توى السعادة احلقيقية بني املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض ،ومنه
نطرح التساؤلت التالية:
 ما درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية املامرسني للنشاط الراييض؟ ما درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية غري املامرسني للنشاط الراييض؟ هل توجد فروق داةل اإحصائيا يف درجة السعادة احلقيقية بني املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض؟ أأهداف ادلراسة: حتديد درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض. حتديد الفروق يف درجة ابلسعادة بني املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض دلى عينة ادلراسة معرفة أأمهية املامرسة الرايضية وانعاكساهتا الاجيابية عىل الشعور ابلسعادة دلى املتحدي الإعاقة احلركية. فرضيات ادلراسة: درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية املامرسني للنشاط البدين والراييض عالية. درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية غري املامرسني للنشاط البدين والراييض متوسطة. توجد فروق داةل اإحصائيا يف مس توى السعادة احلقيقية بني املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض لصاحل عينةاملامرسني.
 مصطلحات ادلراسة:ل
 النشاط البدين الراييض :يعين ا مترينات وا أللعاب والرايضات اليت يمت فهيا التغيري والتعديل دلرجة يس تطيع املعاقغري القادر عىل املشاركة الاجيابية يف ا ألنشطة الرايضية.
ساسا من اإش باع ادلوافع ،وتسمو اإىل مس توى الرضا النفيس.
 السعادة احلقيقية :أأهنا حاةل من املرح والإش باع تنشأأ أأ ًوالرضا عن احلياة.
 املتحدي الإعاقة احلركية :هو الشخص اذلي دليه جعز بدين مينعه من القيام بوظائفه احلركية بشلك طبيعي .وهويتحدى العجز ابملشاركة يف احلياة الطبيعية مع أأقرانه العاديني.
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 ادلراسات السابقة واملشاهبة: دراسة عايدة شعبان صاحل ( )2013موضوعها :الشعور ابلسعادة وعالقهتا ابلتوجه حنو احلياة دلى عينة من املعاقنيحرك ًيا املترضرين من العدوان ا إلرسائييل عىل غزة .هدفت ادلراسة احلالية اإىل الكشف عن العالقة بني الشعور
ابلسعادة ،والتوجه حنو احلياة دلى عينة من املعاقني حرك ًيا املترضرين من العدوان عىل غزة ،كام هدفت اإىل معرفة اإذا
ما اكن هناك فروق ذات دلةل اإحصائية بني متوسطات درجات الطالب عىل مقياس السعادة ،والتوجه حنو احلياة
تعزى اإىل متغري احلاةل الاقتصادية ،العمر ،اجلنس ،درجة الإعاقة ،عىل عينة قواهما 122طال ًبا وطالبة من املعاقني حرك ًيا
امللتحقني بربانمج التعلمي املس متر ابجلامعة الإسالمية ،وقد اس تخدمت الباحثة مقياس السعادة ومقياس التوجه حنو
احلياة من (اإعداد الباحثة) ،وتوصلت ادلراسة اإىل وجود عالقة داةل اإحصائ ًيا بني الشعور ابلسعادة دلى املعاقني حركيا
املترضرين من العدوان ا إلرسائييل عىل غزة ،والتوجه حنو احلياة ،كام توصلت ادلراسة اإىل عدم وجود فروق ذات
دلةل اإحصائية بني الطالب عىل مقياس السعادة ومقياس التوجه حنو احلياة.
 دراسة اندية رساج جان ( )2008واليت هدفت "الكشف عن العالقة بني الشعور ابلسعادة ومس توى التدين،ومس توى ادلمع الاجامتعي هدفت اإىل التوافق الاجامتعي ،واملس توى الاقتصادي ،واحلاةل الصحية ،وإاىل دراسة
الفروق يف السعادة تب ًعا ملتغريات العمر ،احلاةل الاجامتعية ،طبيعة العمل ،املس توى التعلميي ،عىل عينة قواهما)(764
من طالبات وموظفات اإدارايت ،وعضوا هتيئة تدريس ،وقد اس تخدمت الباحثة قامئة أأكسفورد للسعادة اإعداد أأرجايل
( )2001ومقياس املساندة الاجامتعية اإعداد لساموين ( ،)1997ومقياس التوافق ،أألزوايج ،ومقياس مس توى
التدين ،واملس توى الاقتصادي ،وقد توصلت ادلراسة اإىل وجود عالقة بني السعادة ولك من مس توى التدين ،وادلمع
الاجامتعي ،والتوافق أألزوايج ،واملس توى الاقتصادي ،واحلاةل الصحية.
 دراسة سوزان صدقة بس يوين ( )2006موضوعها :الشعور ابلسعادة وعالقهتا بلك من أأحداث احلياة الضاغطةواملساندة الاجامتعية دلى عينة من طالبات اجلامعة .هدفت ادلراسة اإىل التعرف عىل العالقة الارتباطية بني مفهوم
السعادة و ً
لك من املساندة الاجامتعية و أأحداث احلياة الضاغطة .كام هدفت اإىل التعرف عىل الفروق بني طالبات
اللكية العلمية وا ألدبية من متغريات ادلراسة .طبقت ادلراسة عىل عينة من الطالبات اجلامعيات بلغ عددهن ()200
طالبة (مبتوسط معري  20عام ًا) واس تخدمت الباحثة ا ألدوات التالية :مقياس الشعور ابلسعادة ،واملساندة الاجامتعية
من اإعداد الباحثة ،مقياس أأحداث احلياة الضاغطة لزينب شقري .وتوصلت ادلراسة اإىل نتاجئ تؤكد عىل وجود عالقة
ارتباطيه داةل سالبة بني لك من السعادة و أأحداث احلياة الضاغطة وعالقة ارتباطيه موجبة بني السعادة واملساندة
الاجامتعية .كام أأظهرت نتاجئ ادلراسة فروق جوهرية يف بعض أأبعاد مقياس أأحداث احلياة الضاغطة لصاحل طالبات
اللكية العلمية عىل ا ألدبية يف حني أأنه مل يكن هناك فروق جوهرية يف أأبعاد أأخرى عىل مقياس أأحداث احلياة.
 دراسة أأماين عبد الوهاب ) :(2006هدفت اإىل معرفة العالقة بني السعادة ولك من الرضا عن احلياة ،وتقديراذلات ،ومركز الضبط مكتغريات اإجيابية وبني القلق الاجامتعي ،والشعور ابلوحدة والضغوط ا ألرسية مكتغريات سلبية،
والكشف عن وجود عالقة بني املتغريات النفس ية ،عىل عينة قواهما) )300طال ًبا وطالبة من طالب املرحةل الثانوية،
وقد اس تخدمت الباحثة ،مقياس السعادة من أأعداد بريسون( )2001ومقياس الرضا عن احلياة من اإعداد بريلسون
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 ،Birlesonومقياس وهجة الضبط من اإعداد هشام ،ومقياس القلق الاجامتعي لاكترين وأآخرون ،ومقياس الشعور
ابلوحدة اإعداد أأماين عبد املنصور ومقياس الضغوط النفس ية اإعداد بريكيو هانسن وقد توصلت ادلراسة اإىل وجود
عالقة موجبة بني الشعور ابلسعادة والرضا عن احلياة وتقدير اذلات ،وعدم وجود عالقة بني الشعور ابلسعادة ووهجة
الضبط ادلاخيل والقلق الاجامتعي والشعور ابلوحدة النفس ية.
 التعليق عىل ادلراسات :جاءت ادلراسات والبحوث السابقة اليت مت التطرق اإلهيا هتدف دراسة متغري الشعورابلسعادة وعالقته ببعض املتغريات مثل اجلوانب الاقتصادية ،الاجامتعية ،الصحية ،وإاىل حتديد عالقة الشعور
ابلسعادة مع متغريات اكلتوجه حنو احلياة كدراسة أأماين عبد الوهاب ) ،(2006دراسة سوزان صدقة بس يوين
( ،)2006دراسة اندية رساج جان ( )2008ودراسة عايدة شعبان صاحل ( .)2013ودراسات تطرقت اإىل ممارسة
النشاط البدين والراييض و أأمهيته يف اإحساس الفرد ابلسعادة أأثناء الاشرتاك يف الربامج والنجاح يف أأداء املهام املطلوبة
منه ،أأما ادلراسة احلايل هيدف اإىل معرفة مس توى السعادة احلقيقية دلى املعاقني حركيا من خالل ممارسة النشاط
الراييض .وذكل من أأجل معرفة أأثر املامرسة الرايضية يف حتقيق السعادة دلى الفرد.
 مهنجية ادلراسة وإاجراءاته امليدانية:أ
 مهنج ادلراسة :اس تخدم الباحثون املهنج الوصفي ابلسلوب املقارن ملالءمته موضوع ادلراسة. جممتع وعينة ادلراسة :يمتثل جممتع ادلراسة يف فئة املتحدي الإعاقة احلركية ذكور ،ترتاوح أأعامرمه ما بني ( 23اإىل35س نة) .حيث قدرت عينة ادلراسة بــــ  20فردا من املتحدي الإعاقة احلركية املامرسني للنشاط الراييض و 20فردا من
املتحدي الإعاقة احلركية من غري املامرسني للنشاط الراييض.
 جمالت ادلراسة:مل
 اجملال البرشي :تكونت العينة من  40فردا من املتحدي الإعاقة احلركية .مجموعة ممارسة للنشاط الراييض وا متثةل يفلعيب كرة السةل عىل الكرايس املتحركة ،اليت بلغ عددها  20فردا .ومجموعة غري ممارسة للنشاط الراييض وتشمل 20
فردا.
 اجملال املاكين :عينة املامرسني للنشاط الراييض بنادي كرة السةل للمعاقني  -مس تغامن وعني متوشنت وعينة غرياملامرسني للنشاط الراييض بأأماكن تواجدمه مبدينة مس تغامن وعني متوشنت.
 اجملال الزماين :مت توزيع أأداة ادلراسة (مقياس السعادة احلقيقية) يف الفرتة املمتدة بني  2015/02/20اإىل 2015/03/10عىل عينيت ادلراسة املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض.
 أأدوات ادلراسة: مقياس السعادة احلقيقية :املقياس للعامل مارتن س يلجامن كريس توفر برتسون ،يتكون املقياس من  48عبارة ،تقيس 6فضائل يه:
 -1احلمكة واملعرفة :وتتضمن الفضول ،حب التعمل ،الر أأي والتقدير ،الرباعة والإبداع ،اذلاكء الاجامتعي ،املنظور .وعدد
عباراهتا  12عبارة مرمقة من  1اإىل .12
 -2الشجاعة :وتتضمن البساةل ،املثابرة ،الاس تقامة وعدد عباراهتا  6عبارات مرتبة من  13اإىل .18
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 -3احلب والإنسانية :وتتضمن الطيبة والكرم ،منح احلب وتلقيه ،وعدد عباراهتا  4عبارات ،مرتبة من  19اإىل.22
 -4العدل والإنصاف :وتتضمن املواطنة ،الإنصاف ،القيادة ومجموع عباراهتا  6عبارات مرمقة من  23اإىل .28
 -5الاعتدال وضبط اذلات :وتتضمن ضبط اذلات ،التعقل ،التواضع ،وعدد عباراهتا  6عبارات مرمقة من  29اإىل .34
 -6السمو والروحانية :وتتضمن تقدير امجلال ،الامتنان ،ا ألمل ،الروحانية ،الصفح ،روح ادلعابة ،احليوية وعدد
عباراهتا  14عبارة مرمقة من  35اإىل .48
ً
ً
أ
أ
وصيغت الفقرات لكها الإجيابية ،حبيث أعطي للك عبارة من عباراهتا وزان مدرجا لتقدير أمهية العبارة حيث
تعطى القمية الرمقية ( )3لالس تجابة بـ كثري ،والقمية ( )2لالس تجابة بـ متوسط ،والقمية ( )1لالس تجابة بـ قليل ،والقمية
( )0لالس تجابة بـ ل.
(مارتن( .)2002،معمرية ،2012،ص )132
طريقة تصحيح املقياس:
جدول ( :)01يوحض مفتاح تصحيح املقياس
ل
قليال
متوسطا
كثريا
البياانت
00
01
02
03
ادلرجات
بعد اعامتد أأداة ادلراسة قام الباحثون بتوزيعها عىل عينة اس تطالعية ،حيث طلب من لك فرد من أأفراد
العينة فهم التعلاميت اخلاصة بكيفية الإجابة عن العبارات بلك دّقة والاس تفسار عن أأي فقرة غري واحضة دليه بوضع
الإشارة )×( يف املاكن املناسب .وقد مت احتساب طول الفئة العددية ل ألوساط احلسابية اخلاصة ابلعبارات وا ألداة
كلك بطرح مفتاح التصحيح ا ألصغر من مفتاح التصحيح الأكرب وقسمة الناجت عىل عدد فئات ا ألداة فاكنت قميته 0.75
وذكل كام هو موحض يف اجلدول.
جدول ( :)02يوحض حتديد املس توايت
قليل
متوسط
عال
عال جدا
مس توى ادلرجات
][00 – 0.74
][0.75 –1.49
][1.50-2.24
][2.25 – 03
املدى
 ا ألسس العلمية للمقياس :من أأجل اإجياد ا ألسس العلمية للمقياس مت توزيعه بطريقة "تطبيق وإاعادة تطبيقالاختبار" بفاصل زمين قدرة أأس بوع عىل عينة اس تطالعية بلغت  08أأفراد ممارسني و 08أأفراد غري ممارسني للنشاط
الراييض يف نفس الظروف.
جدول ( :)03قمي معامل الثبات والصدق للمقياس
 Rاجلدولية
معامل الصدق
معامل الثبات
جحم العينة
العينة
0.96
0.93
08
املامرسني للنشاط الراييض
0.70
0.96
0.94
08
غري املامرسني للنشاط الراييض
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من اجلدول رمق ( )03نالحظ أأن قمية  Rاحملسوبة اليت متثل معامل الثبات تساوي  0.93و 0.94ابلنس بة
لعينيت ادلراسة املامرسني وغري املامرسني عىل التوايل ويه أأكرب من Rاجلدولية املقدرة بــ  0.70عند مس توى ادللةل
 0.05ودرجة احلرية  06هذا يبني أأن املقياس يمتتع بدرجة عالية من الثبات .أأما ابلنس بة ملعامل الصدق مت حسابه
حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات جفاءت قميته تساوي  0.96ويه أأكرب من Rاجلدولية املقدرة بــ  0.70عند
مس توى ادللةل  0.05ودرجة احلرية  06وهذا يبني أأن املقياس يمتتع بدرجة صدق عالية.
 التجربة الأساس ية :بعد حتكمي املقياس ودراسة ا ألسس العلمية هل مت توزيع أأداة ادلراسة عىل عينة املتحدي الإعاقةاحلركية ،فامي خيص املامرسني اكنت جبمعية عني متوشنت لكرة السةل عىل الكرايس املتحركة واندي كرة السةل للمعاقني
حركيا مبس تغامن ،فقد مت برشح بروتوكول املقياس ل إالجابة عليه ،واكنت العينة قواهما  20فردا ومتت الإجابة عليه يف مدة
 20دقيقة .واتبعت نفس اخلطوات ابلنس بة لعينة غري املامرسني للنشاط الراييض يف أأماكن تواجدمه.
 عرض ومناقشة نتاجئ ادلراسةأأول -عينة املامرسني للنشاط الراييض:
اجلدول ( )04يوحض درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية املامرسني للنشاط الراييض
التكرارات
املتوسط احلسايب
املقياس
ل
قليال
متوسط
كثريا
1.88
35
92
285
548
السعادة احلقيقية
نالحظ من خالل اجلدول رمق ( )04ابلنس بة لنتاجئ مقياس السعادة احلقيقية دلى فئة املتحدي ا إلعاقة احلركية
املامرسني للنشاط الراييض حيث قدر املتوسط احلسايب بـ  1.88وهذه القمية تنمتي اإىل اجملال ] [1.50 -2.24اذلي
ميثل مس توى عايل ( أأنظر اجلدول ( .))02حيث يرى الباحثون أأن املامرسة الرايضية دلى عينة املتحدي الإعاقة
احلركية وما توفره من فرص الاختالط والاس متتاع بأأوقات الفراغ ،وس يةل للتسلية واملتعة والسعادة ،فيش بع الفرد
حب الاس تطالع واملعرفة والفهم والوعي ،اإضافة اإىل اإش باع حاجاته النفس ية للقبول والانامتء وسط جامعة الرفاق،
فتمنى رغبته يف قضاء وقت مع زمالئه و أأقرانه ،وكذا حتمل املسؤولية يف خمتلف املهام املقدمة اإليه ،وهذا ما حيقق دلهيم
السعادة احلقيقية دلهيم زايدة عىل تمنية الشجاعة وضبط اذلات واملواطنة وغريها من القمي الفاضةل .وابلرمغ من تطرق
العديد من ادلراسات اإىل متغريات أأخرى غري النشاط الراييض اإل أأهنا أأكدت تغري مس توى الشعور ابلسعادة حنو
الإجياب دلى الفرد اكن سلامي أأو معاقا بتوفر متغريات أأخرى مثل اجلانب الاقتصادي واجلانب الاجامتعي واجلانب
الصحي ،كدراسة اندية رساج جان ( ،)2008دراسة عايدة شعبان صاحل (.)2013
ومبا أأن النشاط الراييض من الوسائل الفعاةل والاجيابية يف تغيري احلاةل النفس ية والاجامتعية للفرد ،ميكنا القول
اإن عينة املامرسني للنشاط الراييض اكن دلهيم الشعور ابلسعادة احلقيقية بدرجة عالية ،وعليه نويص أأفراد اجملمتع كبارا
وصغار ،رجال ونساء مبامرسة النشاط البدين والراييض ملا هل من فوائد حصية (حصة بدنية ،حصة نفس ية ،حصة عقلية)
عىل حياة الفرد.
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اثنيا -عينة غري املامرسني للنشاط الراييض:
اجلدول ( )05يوحض درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة غري املامرسني للنشاط الراييض
التكرارات
املتوسط احلسايب
املقياس
ل
قليال
متوسط
كثريا
1.44
121
226
439
173
السعادة احلقيقية
ابلنس بة لنتاجئ مقياس السعادة احلقيقية دلى فئة املعاقني حركيا غري املامرسني للنشاط الراييض اكن املتوسط
احلسايب  1.44عند عينة غري ممارسني للنشاط الراييض وهذه القمية تنمتي اإىل اجملال ] [75.0-1.50اذلي ميثل مس توى
متوسط (مقبول) من السعادة .حيث أأن غري املامرسني تتوفر دلهيم سعادة كام قد خيتلف مس توى السعادة احلقيقية
عندمه من فرد اإىل أآخر .ويرجع الباحثون ذكل أأن عينة املتحدي الإعاقة احلركية غري املامرسني للنشاط الراييض دلهيم
درجة سعادة حقيقية مقبوةل وذكل من خالل عدم تأأثر املعاق ابلإعاقة ،الوسط ا ألرسي اذلي يوفر لك الظروف
والإماكانت حىت يسمح للفرد املعاق أأن يعيش يف جو يغلب عليه احلب والطمأأنينة وابلتايل الإحساس ابلسعادة،
ضف اإىل ذكل الوسط البييئ وما يوفره اجملمتع من حاجيات وبرامج ترفهيية دون ممارسة ا ألنشطة الرايضية ذلوي
الإعاقة ،وهذا جيعهل يشعر ابلسعادة .وهذا ما يتفق مع بعض ادلراسات مثل دراسة أأماين عبد الوهاب (،)2006
دراسة اندية رساج جان ( )2008ودراسة عايدة شعبان صاحل ( .)2013اليت أأشارت اإىل تغري يف مس توى الشعور
ابلسعادة حنو الإجياب دلى الفرد مرتبط مبتغريات أأخرى مثل توفر اجلانب الاقتصادي واجلانب الصحي .اإضافة اإىل
ادلمع الاجامتعي والنفيس.
 مقارنة بني عينة املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض:اجلدول ( )06يوحض دلةل الفروق بني عينة للمامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض ابس تخدام T
ادللةل الإحصائية
 Tاجلدولية
Tاحملسوبة
املتوسط احلسايب
الوسائل الإحصائية
1.88
عينة املامرسني
دال اإحصائيا
1.70
1.84
1.44
عينة غري املامرسني
نس تنتج من اجلدول رمق ( )06أأن قمية  Tاحملسوبة  1.84أأكرب من قمية Tاجلدولية املقدرة بـ  1.70عند
مس توى ادللةل  ،0.05ودرجة احلرية  ،38ومنه ميكن القول اإنه توجد فروق ذات دلةل اإحصائية بني املامرسني وغري
املامرسني للنشاط الراييض ويه لصاحل عينة املامرسني من املتحدي الإعاقة احلركية .ويفرس الباحثون هذه النتاجئ أأن
ممارسة النشاط الراييض تسامه يف رفع مس توى السعادة احلقيقية للفرد يف حاةل اإعاقة حركية بصفة خاصة وخشصيته
بصفة عامة ،فهيي تعترب وس يةل وأآلية لتفريغ ادلوافع املكبوتة وختفيف مشاعر املعاانة والتوتر اليت يستشعرها الفرد
املعاق ،حيال الآاثر السلبية املرتتبة عن الإعاقة وكذا ضغوط احلياة الاجامتعية اخملتلفة ،لهذا تزيل املامرسة الرايضية
فرتات التوتر والقلق اليت تنتاب أأو تعمل عىل توفري فرص التحرر من الضغوط أأو ما يعرف ابلطاقة الزائدة فيتخلص
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مهنا ويشعر الفرد ابلراحة النفس ية مما ينعكس اجيابيا عىل مس توى هدوئه .ومما تسامه يف تمنية بعض اخلصال امحليدة
اكلتواضع ،التعاون املواطنة ،حب الآخرين ،حب التعمل ،الرباعة والإبداع.
كام اتفقت نتاجئ ادلراسة مع نتاجئ بعض ادلراسات السابقة رمغ اختالف عينات ادلراسة مثل دراسة املاكوي،
محمود ربيع اإسامعيل الشهاوي ( )2014اليت أأكدت أأن الربانمج الإرشادي التاكميل أأدى اإىل تمنية الشعور ابلسعادة
دلى بعض املراهقني املكفوفني .مما أأكد عىل اس مترارية فاعلية الربانمج الإرشادي يف تمنية الشعور ابلسعادة دلى أأفراد
العينة.
آ
أ
أ
أ
كام أضاف عامر سعيد جامس وأخرون ( )2011أن حتقيق اذلات والشعور ابجلودة اكن هل عالقة بأداء همارات
كرة اليد ابلشلك املناسب لطالبات لكية الرتبية الرايضية يف جامعة اببل مما أأدى اإىل الارتياح النفيس والشعور
ابلسعادة نتيجة جودة ا ألداء يف اللعبة .ويؤكد لك من عودة ومريس ( )1994أأن احلاجة اإىل امجلاعة والانامتء من أأمه
احلاجات ا ألساس ية اليت تلح يف الإش باع وتدفع الشخص اإىل الارتباط جبامعة أأو أأكرث حيهبا وحتبه ،وجيد عندها ا ألمن
والتقدير والاطمئنان واملاكنة الاجامتعية ،وتش بع هل حاجاته اإىل الصحبة ،وتؤثر يف بناء خشصيته ويف تكوين قميه
واجتاهاته وميوهل.
 الاس تنتاجات: درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية املامرسني للنشاط الراييض عالية. درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية غري املامرسني للنشاط الراييض متوسطةتوجد فروق داةل اإحصائيا يف درجة السعادة احلقيقية بني املامرسني وغري املامرسني للنشاط الراييض لصاحل عينةاملامرسني.
 التوصيات: حتسني درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية. ممارسة أألوان النشاط الراييض لتحسني درجة السعادة احلقيقية دلى املتحدي الإعاقة احلركية نرش الوعي الطيب والراييض والنفيس ألمهية ممارسة النشاط البدين الراييض. مساعدة ا ألشخاص يف حاةل اإعاقة عىل حل املشالك النفس ية والاجامتعية ابس تخدام ا ألنشطة الرايضية. اإجراء دراسات مقارنة يف السعادة احلقيقة عند الرايضيني من متحدي الإعاقة. اإجراء حبوث ودراسات عىل عينات خمتلفة من املتحدي الإعاقة. قامئة املراجع: -1أأمحد ،م  :(2006).الشعور اذلايت ابلسعادة كداةل للك من اجلنس والعمل و اذلاكء الانفعايل .حبوث املؤمتر اخلامس
للكية الرتبية بكفر الش يخ.مرص.
ش
 -2جامس عامر سعيد ،إايـــناس رســول ميــاء حبـــيب ،زيــنب عبد اجلــبار :)2011( ،حتقيق اذلات والشعور ابجلودة
وعالقهتا بدقة اداء همارات كرة اليد لطالبات لكية الرتبية الرايضية يف جامعة اببل .العراق :جمةل علوم الرتبية الرايضية.
اجملدل  ،04العدد .04
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 -3محدي ،أأ :(2011).التنبؤ ابلسعادة يف ضوء ا ألمل والتفاؤل دلى عينة من طلبة القدس املفتوحة .فلسطني :جمةل
جامعة القدس املفتوحة .القدس.
أ
ال
 -4الروسان فاروق :(1998( ،قضااي ومشالكت يف الرتبية اخلاصة. .الردن :دار الفكر للطباعة و نرش والتوزيع.
 -5الفنجري حسن ( :)2006السعادة بني عمل النفس الإجيايب والصحة النفس ية ،بهنا :مؤسسة الإخالص للطباعة
والنرش.
أ
 -6سوزان صدقة بس يوين :)2006( .الشعور ابلسعادة وعالقهتا بلك من أحداث احلياة الضاغطة واملساندة
الاجامتعية دلى عينة من طالبات اجلامعة .جمةل لكية ال آداب .ع .38مرص :جامعة املنصورة.
 -7عبد الوهاب أأماين :)2006( ،السعادة النفس ية وعالقهتا ببعض املتغريات النفس ية دلى عينة من املراهقني ،جمةل
البحوث النفس ية والرتبوية.
 -8عودة ،محمد ،مريس كامل ( :)1994الصحة النفس ية يف ضوء عمل النفس والإسالم ،ط .3الكويت :دار القمل.
 -9س يلجامن مارتن .)2002( .السعادة احلقيقية ،لس تخدام عمل النفس احلديث لتحقيق أأقىص ما ميكن من الإش باع
ادلامئ .مكتبة جرير للنرش والتوزيع .الرايض.
 -10مرىس ،ك : (2000).السعادة وتمنية الصحة النفس ية القاهرة :دار النرش للجامعات.
 -11معمرية بشري : (2012) ،تقنني قامئة السعادة احلقيقية عىل عينات من البيئة اجلزائرية ،مرص :جمةل ش بكة العلوم
النفس ية العربية .العدد ..33-32
لت
 -12املاكوي محمود ربيع اإسامعيل الشهاوى :)2014( .برانمج اإرشادي تاكميل منية الشعور ابلسعادة دلى بعض
املراهقني املكفوفني .أأطروحة دكتوراه .جامعة عني مشس .لكية الرتبية .قسم الصحة النفس ية والإرشاد النفيس .مرص.
 -13يونس ,م  .أأ : (1998).س يكولوجية السعادة  .القاهرة :دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع.
14-Argyle, M, Martin, M, & Lu. L. (1995): Testing for Stress and Happiness: The Role
of Social and Cognitive Factors, In C. D. Spiel Berger L. & Sarason (Eds.), Stress and
Emotion (Vol 15). Washington, DC; Taylor & Francis.
15-Seligman, M. (2002): Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to
Realize Your Potential for Lasting Full Filament. Simon & Schuster.
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امللحق :مقياس السعادة احلقيقية لــ مارتن س يلجامن
التعلاميت :تتحدث العبارات عن أأسلوبك يف التفكري ونظرتك اإىل احلياة والعامل من حوكل ،ضع العالمة  Xيف اخلانة
املناس بة وذكل حسب انطباق العبارة عليك
كثريا متوسطا قليال ل
الرمق العبارات
 01أأان دامئ الفضول والاطالع ألتعرف عىل ما حييط يب
 02يسهل عيل أأن اشعر ابحليوية والاهامتم
 03أأشعر ابحليوية والاهامتم لكام تعلمت شيئا جديدا
 04أأحب زايرة أأي مناان تعمل منه مثل املكتبات واملعارض
 05ميكن ان أأصبح شديد املنطقية والعقالنية
 06أأميل اإىل تس يري ا ألمور واختاذ القرارات بع تفكري ودراسة
 07أأحب التفكري يف طرق جديدة للتعامل مع ا ألش ياء
 08أأان اكرث من معظم أأصدقايئ يف القدرة عىل اس تعامل خيايل
 09دلي القدرة عىل التوافق همام اكنت املواقف الاجامتعية
 10أأان ماهر يف معرفة مشاعر ال آخرين
 11أأنظر اإىل ا ألش ياء نظرة اكمةل وشامةل من مجيع اجلوانب
 12يلجأأ اإيل الناس طلبا للنصح
 13دلي القدرة عىل مواهجة املعارضني يل
 14تسامه السعادة والرضا يف اإظهار افضل ما دلي
 15اإنين اهنيي دامئا ما أأبدؤه
 16أأهمت و أأركز عندما ابد أأ العمل
 17أأحافظ عىل وعودي وعهودي
 18أأصدقايئ يقولون عين اين خشص واقعي
 19أأتطوع ملساعدة جرياين
 20أأفكر يف مصلحة الآخرين مثلام أأفكر يف مصلحيت
 21هناك أأشخاص هيمتون مبشاعري وسعاديت بقدر ما هيمتون بأأنفسهم
 22دلي القدرة عىل منح احملبة للآخرين وتلقهيا مهنم
 23أأمعل بأأفضل ما أأس تطيع عندما أأكون يف جامعة
 24أأعامل الناس ابلعدل والإنصاف بغض النظر عام يكونون
 25ميكن يل ان أأحضي مبصلحيت من أأجل مصلحة امجلاعة اليت انمتي اإلهيا
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أأعامل الناس بعدل وإانصاف سواء أأحهبم او ل أأحهبم
أأس تطيع ان اجعل الناس يقومون ابلعمل دون تعب
أأان ما هر يف ختطيط ا ألنشطة امجلاعية
أأس تطيع التحمك يف انفعاليت
يل القدرة عىل التوقف عن أأي ترصف اذا اكن جيب عيل ذكل
من طبيعيت ان أأجتنب ا ألنشطة البدنية اخلطرية
اختيارايت انحجة فامي يتعلق اب ألصدقاء والعالقات الاجامتعية بصفة عامة
أأجتنب احلديث يف املوضوعات اليت جتلب يل مدح الناس
أأجتنب احلديث عن اجنازايت
أأتأأثر اإجعااب ابملوس يقى والفن امجليل
أأجنزت سابقا أأعامل جيدة وممتازة
من عاديت أأن أأوجه الشكر حىت عىل ا ألش ياء الصغرية
من عاديت أأن أأحيص ا ألش ياء اليت امتلكها
انظر ابس مترار اإىل اجلانب املرشق وامجليل من احلياة
عندما انوي فعل يشء اخطط هل بعناية
أأشعر أأن حيايت لها معىن واحض
أأعرف أأن يل هدفا يف هذه احلياة
عندما أأفكر يف املايض اعتربه ماضيا و أأنساه
أأصفح و أأتسامح و أأجتنب الانتقام
ابإماكين دمج اجلد ابلهزل
من طبيعيت ان أأقول النكت وا ألش ياء املضحكة
أأركز بلك جواريح فامي امعهل
أأان خشص مرتفع ادلافعية وقوي امحلاس
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اختطاف الأطفال بني الواقع الاجامتعي والواقع النفيس :لعبة الهوامات
أأ .بوعالقة فاطمة الزهراء
قسم عمل النفس ،جامعة محمد بوضياف ،املس يةل.
أ
 امللخص :اإن اختطاف ا ألطفال واقعا أأصبح يوجه ا ألضواء الإعالمية وخيطف قلوب العائالت اجلزائرية من أن تفقدطفلها جفأأة ،يف جممتع دليه خربة اكفية من معاش الفقدان بسبب الصدمات املتتالية اليت عاشها املواطن اجلزائري ولعل
ذكرى  5اكتوبر وانتفاضة الش باب اجلزائري من أأحد أأحداث هذا املعاش رمغ التصور البطويل اذلي فقدت فيه بعض
العائالت أأولدها و /أأو اصيبوا بأأذى ،الواقع اقتصادي ،خملفات الإرهاب ،واليوم معاش احلرمان يف غالف س يايس
خيص "التقشف" لكها حتيط مبفهوم يتعدى كونه "حداث" مس تقال بذاته بل يشري اإىل " أأزمة" متس اس تقاللية الفرد يف
وظيفية دوره داخل امجلاعة ( أأب ،أأم ،مسؤول عن أأطفال ،)...كام ختل مبفهوم الانامتء اإىل نظام جامعي أأصبح الآن
همددا.
أ
الفقدان ادلرايم للطفل ل يعترب حقيقة اجامتعية تفرضها الظروف امللحقة به وحسب ،أأنه من أكرث الهوامات
اليت غذت املوروث ا ألديب (اسطورة أأوديب مثال) خملاطبة وحىت شفاء اذلاكرة الفردية وامجلاعية اليت أآملها الفقدان،
الهجر وسوء املعامةل الوادلية .من خالل عرض حاةل عالجية س نحاول تبيان صدى الواقع النفيس املشحون هبوامات
متنوعة تنوع املشاعر املرتبطة هبا ،مضن الظاهرة الاجامتعية املتالعب هبا اعالميا كحاوي انفجاري حلياة نفس ية مشوشة
دلى ا ألولياء.
L’enlèvement des enfants entre la réalité sociale et psychique : Les enjeux des
fantasmes.
Le résumé: L’enlèvement des enfants est une réalité qui occupe et arbore les médias et
kidnappe les cœurs des familles Algériennes dans la peur d’une perte subite des
enfants, dans une société qui ne manque guère de vécu de perte traumatique, les
mémorisations de 5 octobre soulèvent l’exemple d’une histoire traumatique de notre
jeunesse algérienne rebelle contre le pouvoir, en dépit de la représentation héroïque
qui marque les pertes de ces jeunes et/ou leurs atteintes; la réalité économique, les
séquelles du terrorismes, et aujourd’hui la privation dans une enveloppe politique
nommée «abstinence», un tous qui entourent un concept qui ne peut s’inscrire comme
un simple «fait» indépendant en lui-même, par contre il signe une «crise» qui touche
l’individuation de la personne entravée dans son rôle inter groupal( père, mère,
responsable d’enfants..),notamment le concept d’appartenance au système groupal
devenu présentement menaçant.
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La perte dramatique de l’enfant ne consiste pas uniquement à une réalité Sociale
qui le Crée, mais elle s’enracine aussi dans les fantasmes, source d’un patrimoine
littéraire riche (La légende d’Œdipe est un exemple) pour aborder et même guérir la
mémoire individuelle et groupale tant souffert par les pertes, l’abandon et la
maltraitance parentale. A travers une vignette clinique nous allons essayer de
démontrer la résonance de la réalité psychique assez chargée de distincts fantasmes,
tissés dans le phénomène social, dans des enjeux de la presse, comme un récipient
détonateur d’une vie psychique parentale brouillée.
 مقدمة :اإن اختطاف ا ألطفال واقعا أأصبح يوجه ا ألضواء الإعالمية وخيطف قلوب العائالت اجلزائرية من أأن تفقدطفلها جفأأة ،يف جممتع دليه خربة اكفية من معاش الفقدان بسبب الصدمات املتتالية اليت عاشها املواطن اجلزائري ولعل
ذكرى  5اكتوبر وانتفاضة الش باب اجلزائري من أأحد أأحداث هذا املعاش رمغ التصور البطويل اذلي فقدت فيه بعض
العائالت أأولدها و /أأو اصيبوا بأأذى ،الواقع اقتصادي ،خملفات الإرهاب ،واليوم معاش احلرمان يف غالف س يايس
خيص "التقشف" لكها حتيط مبفهوم يتعدى كونه "حداث" مس تقال بذاته بل يشري اإىل " أأزمة" متس اس تقاللية الفرد يف
وظيفية دوره داخل امجلاعة ( أأب ،أأم ،مسؤول عن أأطفال ،)...كام ختل مبفهوم الانامتء اإىل نظام جامعي أأصبح الآن
همددا.
أ
الفقدان ادلرايم للطفل ل يعترب حقيقة اجامتعية تفرضها الظروف امللحقة به وحسب ،أأنه من أكرث الهوامات
اليت غذت املوروث ا ألديب (اسطورة أأوديب مثالًّ) خملاطبة وحىت شفاء اذلاكرة الفردية وامجلاعية اليت أآملها الفقدان،
الهجر وسوء املعامةل الوادلية .من خالل عرض حاةل عالجية س نحاول تبيان صدى الواقع النفيس املشحون هبوامات
متنوعة تنوع املشاعر املرتبطة هبا ،مضن الظاهرة الاجامتعية املتالعب هبا اإعالميا كحاوي انفجاري حلياة نفس ية مشوشة
دلى ا ألولياء.
 مفهوم الهوام :يعترب مفهوم الهوام من املواضيع اليت حظيت بدراسات حتليلية نفس ية عديدة ،مهنا عىل سبيل املثالدراسة احساق سوزان ) (Isaacs S.اليت عاجلت طبيعة ووظيفة الهوام ،و أأمهيته يف احلياة العقلية .يف مؤمتر نظمته
امجلعية البلجيكية للتحليل النفيس حتت عنوان "الهوام والفعل" ( ،)1986حيث تدخال الك من روجري بريون وميشال
بريون حول " :أأنه من هناايت الهوام الالشعوري هو ابلتأأكيد تغذية وإاثراء احلياة النفس ية :يلعب الهوام دور املمون
ل ألوهام واملشاريع والابداعات .فالهوام الالشعوري هو اذلي يعطي احلياة واحملتوى للك النشاطات السامية ،سواء
ل إالبداعات يف احلياة العادية أأو ل ألعامل الأكرث اكامتل" (مرجية ع ،2001،ص.)42
وهو خروج رمزي ل حقيقي ،أأي كام قال لبالنش "اإخراج مرسيح" من نقل وتكثيف وترمزي فال تنتبه اإلهيا
سلطة ا ألان ا ألعىل بفعل هذا الالكم غري الواقعي ،اذلي ختتفي وراءه الزنوة وتتفادى التعارض مع الواقع.
ويربطه أآنزيو د .ابلرصاعات النفس ية املمثرة اليت تشق طريقها عرب الهوام(Anzieu D. et Al. 1974, .
)p.28
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 الهوام ،التصورات والزنوة :تعترب نوعية ومكية التصورات من ابعاد اجلهاز النفيس واحلياة العقلية للفرد ،التصوراتالهنارية تعطي ما تسمى هوامات بيامن التصورات الليلية تعطي عنارص الاحالم...اإخل .هذه التصورات تسمح بتداعي
ا ألفاكر وابلتذكر ادلاخيل ،كام أأهنا مس تعمةل دامئا يف حياتنا العالئقية املبارشة وغري املبارشة مع الآخرين ( Marty p,
)mentalisation et psychosomatique,1991, p11
أ
حديث فرويد عن الرتوة ارتبط ابحلديث عن اجلسد مكصدر لهذه الرتوة ،كام ارتبط أيضا مبوضوع التصور
أل ّن فرويد مزي يف الرتوة بني الوجدان والتصور حيث يعد تصور الرتوة ممثال لها؛ حبيث يعيد الفرد اإنتاج اإدراك سابق
ملوضوع معني حيقق من خالهل الإش باع بطريقة رمزية عن طريق الهوام أأو عن طريق توظيف مياكنزيمات ادلفاع
النفيس .فعىل مس توى توظيف الهوامات ميكن للطفل أأن يعوض غياب املوضوع الامويم ابس تحضاره ذهنيا؛ أأي
تصوره أأما عىل مس توى مياكنزيمات ادلفاع النفيس فميكن للفرد أأن يسقط تصوراته عىل مواضيع أأخرى ذات صةل
رمزية ابملوضوع ا ألصيل ،كام ميكنه أأن يعكس الوجدانيات املرتبطة ابلرتوة كام حيدث يف مياكنزيمات التكوين العكس
).(Blanc, N .2006. P25
أ
أأو معاجلة املشالكت من خالل مياكنزيم العقلنة ابللجوء اإىل ما هو منطقي وحماوةل استبعاد الثر العاطفي
للحقيقة أأين حياول الفرد ":اعطاء صياغة منطقية لرصاعاته وانفعالته هبدف الس يطرة علهيا" (لبالنش
وبونتاليس،1985،ص)365؛ ولكن هذه املعاجلة قد تكون مسرية بأأقل تنظمي عقالين مما يقرب مفهوم العقلنة اإىل مفهوم
التربير" :مفن الغاايت الرئيس ية للعقلنة ابعاد التأأثرات العاطفية وحتييهنا بيامن حيتل التربير يف هذا الصدد موقعا خمتلفا :فهو
ل يتضمن جتنبا منتظام للمؤثرات العاطفية ،امنا يس بغ علهيا دوافع يه أأقرب اإىل املعقول مهنا اإىل احلقيقة ،وذكل إابعطاهئا
تسويغا عقالنيا أأو مثاليا" (لبالنش ،بونتاليس،1985،ص.)366
اإذ يوحض بريون العالقة القامئة بني الهوام ،التصور والزنوة يف كون أأن الك من الهوام والتصور ينتس بان اإىل
نفس ا ألصول ويه الزنوة ،لكهنام خيتلفان يف كون الهوام يودل قبل التصور دلى الفرد .فاذا اكن الهوام يس متد عنارصه
ومادته من العالقات مع العامل اخلاريج ،فاإن الهوام هو معل نفيس داخيل ،ليس هل مرجع يف الواقع ،ولتعليل هذا
الاختالف جيب العودة اإىل مبد أأ الذلة والواقع يف السري النفيس ،فالهوام يعمل حرصاي لصاحل مبد أأ الذلة ،أأما التصور،
رمغ كونه ترمجة للهوام ،لكنه خيضع ملبد أأ الواقع)(perron et perron,1997, P303
 بعض الهوامات الشائعة: هوامات التقمص الاسقاطي عند ميالين الكين :وصفت ميالين الكين يف كتاهبا "حتليل ا ألطفال" عام 1932هوامات جهومية عىل داخل جسد ا ألم وفق اخرتاق سادي هل ،لكهنا مل تقدم مصطلح التقمص الإسقاطي اإل يف مرحةل
متأأخرة من عام  1946لدللةل عىل شلك خاص من التقمص اذلي يرخس المنوذج ا ألول للعالقة العدوانية مع املوضوع،
ويلخص التقمص الإسقاطي يف شلك وضعية ذات صةل وثيقة مع الوضعية الش به فصامية عن طريق اإسقاط هوايم
للجسم أأو جزء منه داخل جسد ا ألم ،وهذا الهوام يكون مصدر ألنواع كثرية من القلق مثل قلق الاحتجاز أأو فوبيا
ا ألماكن املغلقة.
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وترى لك من ميالين الكين وجوان رفيري أأن هوام التقمص الإسقاطي يظهر كثريا يف فئات مرضية مثل
الفوبيا .وا ألساس يف التقمص الإسقاطي يمكن يف أأن الفرد ينقل اجلوانب السيئة من ذاته ويسقطها عىل املوضوع مما
يشلك دليه قلق لكام حرض املوضوع أأو مت ختيهل .واعتربت الكين نظرية الهوام مبد أأ أأساس يا للمنو الفكري ،حيث
أأدجمت احلمل يف نظرية الهوام ،واذلي يشري وفقا لها اإىل أأحالم اليقظة الشعورية واخليالت (Bleandanu ,1995,
).p59
س
 هوامات العجز اجلنيس دلى اذلكور والاغتصاب دلى الإانث :ترتبط هذه الهوامات والفعل الا متنايئ وما ينجمعنه من مشاعر ذنب كام حتركها الهوامات الاس متنائية؛ إاذ ترى ميالين الكين أأن هذه الهوامات الاس متنائية ذات طابع
سادي وموهجة أأصال حنو الوادلين بسبب الاحباطات ا ألوديبية يف املرحةل القضيبية ،لكهنا يف املراهقة ابلنس بة للفتاة
معلية خصاء حقيقية وعقم هنايئ أأما اذلكر جفزء من القلق مرتبط وقلق اخلصاء واجلزء الآخر من القلق ميس لك اجلسد
(الكين.)261- 234 ،1994،
آ
هذه الهوامات قد ترافق الفرد اإىل رشده يف تناول مشوش للجنس ية والعالقة مع الخر ،فقد تتحول اإىل جعز
جنيس عند اذلكور ،أأو املامرسات اجلنس ية الشاذة (اجلنس ية املثلية يف دور الفاتر ،الفيتيش ية أأو حىت التلبس ية،
البيدوفيليا ،)...أأما دلى الفتيات فقد تعيق املتعة اجلنس ية اب ألخص يف اإطار الزواج ،واخلوف من الرشيك ،ويف
حالت متطرفة تتحول اإىل هذايانت الاغتصاب واهتامات تعسفية وختريفية اجتاه رجال غرابء وابخلصوص أأقارب.
 هوام امحلل الطفويل :اذ يشرتك لك من اذلكور والإانث يف ختيل اإماكنية امحلل من ا ألم يف املرحةل اليت تس بقا ألوديب كهدية ل ألم اليت حنهبا وننجب مهنا أأطفال ويتحول هذا الهوام بعد معلية كبت انحجة اإىل اعتناء أأمويم ابل آخرين
وتعاطف مع ا ألطفال ،وبفضل التسايم يصبح هوام الاجناب البيولويج اإجنااب رمزاي من خالل الابداع الفكري والفين
(بوعالقة ،2009 ،ص.)51
 الهوامات املرضية والهوامات الإصالحية :اإن الطفل حيتاج اإىل "الهوام" :ختيل ما حيدث ليال يف رسير الوادلين،وفضولية املشهد البدايئ ،أأن حيمل بأأن دليه وادلين أأكرث قدرة و أأكرث روعة من الوادلين املعروفني ،يلعب دور اخلائف
ابخرتاع قصص حول الهجر واملوت .مزاوجة العامل الواقعي ابلعامل اخليايل وغرائبه ،اإعادة تشكيل الواقع حسب رغباته،
واملرور من احلب والكراهية حتت س تار ا ألحالم ،دون مشاعر اذلنب .وهنا يمكن دور الهوامات الاصالحية
(.)Delannoy C.,2000,p115
يقودان هذا التفاوض بني الهوامات الاصالحية و املرضية اإىل تناول "الهوامات العابر ل ألجيال "مكحاوةل
لشعورية وفق الامنذج البدائية )( Les arqué typesاليت تلكم عهنا "يونغ" 1لصنع "اللقاء اجلييل" ،توحض يف هذا
النطاق  Selma Fraibergمن خالل اس تعارهتا املشهورة "أأش باح يف غرفة الوليد" ا ألرسار العائلية ،الصور الوادلية
الرصاعية ،اذلكرايت ومعوما الرواايت العائلية اليت تنتقل عرب اذلكرايت امجلاعية وتتجسد يف التشوشات يف دينامية
ا ألزواج و أأطفاهلم .وترى أأنه علينا يف العالج أأن نكشف عن هذه ا ألش باح اخلاصة اب ألجداد ونفهم كيف للرصاعات
 1الامنذج البديئة ليونغ يه لغة رمزية ترتبط مبخزون جتارب البرش ،وتس تعمل صورا مؤثرة خاصة بأأسالفنا ()Aeppli. 1986. P 65
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الطفولية لوادلا الرضيع ،كيف تعاد معايش هتا معه .أأي علينا فهم مطاردة هذه الاش باح للحياة اليومية والواقعية للوادلين
وتشوهيها لعالقهتام مع ابهنام ).(Lebovici S.,cité par Manzano J.,1996,p.87
قد جتد هذه الهوامات املتعلقة اب ألجداد حال يف اجليل اذلي تظهر فيه وتكون بذكل ذاكرة شافية حىت وإان
اكنت عىل شلك أأعراض مثل الطفل -ادلين اذلي تساء معاملته ألنه مرفوض يف "اذلاكرة امجلعية" املثال ا ألسطوري
الرمزي" أأوديب" وأآاثر الاساءة الوادلية "اليت محلها حىت يف امسه  -رس تسميته بأأوديب اليت معناها ابليواننية القدمية
"املصفد اب ألغالل أأو الأرجل املتورمة" ،وابلعكس الطفل املمثلن واملمثن ولعل قصة س يدان "موىس" من بني ا ألمثةل
حيث ختيل عنه يف المي ويف الرعاية الإلهية حلب أأمه فيه وحىت حتميه من فرعون.
 عرض احلاةل :لكثوم قدمت من خالل توجيه الطبيب العقيل ويه تبلغ من العمر  27س نة ،بسبب أأعراض جسمية(نزيف همبيل حاد) وسلوكية ( أأرق ،قلق ،عدم متكهنا من البقاء وحيدة يف املزنل أأو ملدة مس مترة) ،بقيت يف العالج
لسن  ،39انقطعت فيه احلاةل عن العالج ملدة تقارب س نة مث عاودت العالج بعدها بصفة مس مترة .من عائةل كبرية
العدد ،ا ألب مغرتب وا ألم لها طقوس خاصة :ختاف اخلروج من املزنل ،ل تقوم ابلزايرات العائلية واملشاركة يف
احتفالية العائةل ،ول حضور مراس مي املوت ،والقانون ساري عىل ا ألبناء ،شديدة التحفظ عىل اظهار عاطفهتا ألبناهئا
ول تتذكر لكثوم أأهنا اكنت حتضن من طرف أأهما ،رمغ أأن هذه ا ألخرية عاشت حياة وادلية دافئة وحامية زائدة من
طرف عائلهتا.
ا ألب ملا يعود من فرنسا أأثناء العطةل الصيفية الس نوية ،ل يسمح هلم ابخلروج من املزنل للعب ابخلصوص يف
القيلوةل والسبب "ش يخ القايةل" هذا التصور اخمليف يف بعد أأبوي غري جمنس ،مينح للشخصية خوفا وهمابة أأسطورية
تش به "الغول" و "الغوةل" ،هذه الشخصيات الش به برشية ) (Parahumainesبقدر ما تزرع اخلوف فهيي تضع
احلدود الفاصةل بني اخليال والواقع ،حبيث تغذي اخليال وتبين احلدود الوادلية والاجامتعية يف ضوء النس يج "خيال-
واقع" من خالل هوام القدرة املطلقة ل ألان الوادلي .هذا الهوام من خالل وظيفته الاصالحية يفتح فضاء "الابداع"
ويغذي بدوره أأثري القصص ،الرسوم ،ا ألدب واحملااكة؛ كام أأنه هبذا الهوام املثايل تسمح إابزاحة العدوانية والكراهية اجتاه
الوادلين الواقعيني وتلبسها هذه الشخصيات ا ألسطورية واخليالية ،كام تلبس أأحضية العيد عدائيتنا الفطرية والبدائية
وتعطش نا لدلماء مما تفرزه هوامات اجلرم والطوطمية .الهتديدات اليومية اليت تعيشها العائالت بوجود "سارق" عند
لك عتبة ابب املزنل ،عند "ادلورة" قلص وظيفة اخليال والبعد الهوايم ،وطغى هبذا الواقع اخلاريج امللموس عىل
احلياة النفس ية ل ألفراد .السارق هذه الشخصية الانسانية القريبة جدا من خشصية الوادلين الواقعيني ،العائةل واملمتع،
تعزز دلى البعض تصور "العجز الوادلي" وختدش دلى أأطفال أآخرين "مثالية الوادلين" غري القابةل للتبديل يف ضوء
اس تدخال واستامثر وادلي مفرط ومثايل ،ومن هجة أأخرى عدم اللجوء اإىل "بديل اجامتعي" همدد .وابلتايل الهتديد
يعاش مكثري ملموس ،يشرتط اخلوف والانسحاب والتوتر يف توظيف معيل؛ ولعيل أأفرتض أأن اشاكلية احلراك واملرور
اإىل الفعل الفوري كأحد الاضطراابت السائدة حاليا دلى طفل المكون واملراهق ل تتعلق فقط بأأزمات منائية بل ترتبط
بسجالت مس بقة لفشل الهوامات :يف أأن ترصن يف تصورات اثنوية ،رمزية حيث تربط بشلك اكف أأو موفق بني عامل
الرغبات والعامل املوضوعي.
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 الأعراض اجلسمية والسلوكية املعاشة :أأعراض ا ألرق واخملاوف الليلية وكذا اخلوف من الرصاخ املتواجد دامئا داخلر أأسها يندرج مضن أأعراض القلق اليت تربز أأساسا يف الطفوةل ويقول فرويد ":الوضعيات اخمليفة ا ألوىل اليت نالحظها
دلى الطفل يه تكل املتعلقة ابلظالم والوحدة؛ الاوىل تس متر غالبا طول احلياة ،والكهام يشرتاكن يف غياب احملبوب،
الراعي ،أأي ا ألم ( )...احلزن اذلي يعاش يف الظالم يتحول اإىل قلق اجتاه الظالم(Freud S.,1916, 25e leçon)".
ابلنس بة لفرويد حول الفضيان اخليايل اذلي يكون قريبا من الهذاين ،واذلي تناوهل DSM-IV-TRابلنس بة
ل ألطفال اليت تعاين حرص الانفصال ،يرتبط وثنائية احلضور -غياب للموضوع وتعترب هذه الثنائية قلب التنظري
الفرويدي والالاكين للقلق؛ ابلنس بة لفرويد يه تنبيه عن وضعية كدر ،مرتبطة وغياب املوضوع احلايم .أأما ابلنس بة
لالاكن ،فهيي ابلعكس حضور طاغي للموضوع.
نفرتض أأن هذا الرصاخ هو وليد الفشل يف تسري الثنائية حضور-غياب وإابقاء املوضوع حارضا حىت يف شلكه
املقلق .تذكرين أأيضا برصخة امليالد والاس تجابة الفزييولوجية لالنفصال عن اجلسد ا ألمويم ،أأشري أأن هذا الرصاخ
داخل الر أأس زال ببداية العالج واكن يعود يف لك مرة اكنت حتدث تغريات يف احلياة المنطية للحاةل :زواج املعاجلة
مثال ،ولدة ابهنا اذلكر ،زواج اإخوهتا ذكورا وإااناث ،...ولكنه اكن يظهر بأأكرث حدة مرفقا بأأعراض القلق ملا تكون احلاةل
مبزنل أأهلها ،حيث اكنت تعيد السبب اإىل املرض العقيل ألخوهيا يف شلك ما أأفرتض تسميته" هوام الغالف العائيل
املريض" أأين اكنت تسقط يف ا ألجساد العائلية أآلم أأانها-اجلسمي هراب من مشاعر اذلنب اجتاه أأان بد أأ يقرتب من
التفرد ولو يف نسخة شبهية من خالل الزواج وا ألمومة .كام أأنه يضمد الثغرات الرنجس ية اليت متزي ا ألان اجلدلي ،هذا ما
تؤكده أأعراض احلكة اجلدلية واحلساس ية للربد اليت طاملا عانت مهنم لكثوم ،ترتبط وما أأمسته " Esther Bickا ألغلفة
النفس ية ا ألوىل" اليت تبىن وفق التفاعالت املبكرة ملوضوع حارض حاليا واذلي يعاش كأان جواري (Moi
) ،auxiliaireفالبداايت ا ألوىل لالان عبارة عن "غالف" ل س امي كصورة اجلسم ،وفق التقمصات لصور التعلق؛
يسميه فرويد س" .ا ألان اجلسمي" ) (Freud S., 1923,p.254ويسميه أآنزيو "الاان -اجلدلي" (Anzieu
).D.,1985
كام اكنت تعاين ،و هو السبب الظاهري لطلهبا للعالج النفيس ،نزيفا دمواي حادا يش به دم الاهجاض ،مما
حييلنا اإىل الهشاشة عىل مس توى وظيفة الاحتواء لالان اجلدلي املهدد من نزوات املوت ،يف س ياق عائيل "متداخل
 ،"enchevêtréعيش فيه الزنيف ليس كعرض مريض بل كدم اإهجاض ،واهتمت لكثوم حبمل غري رشعي مت
اسقاطه ،مل تصدق وتربء احلاةل اإل بعد عالهجا يف أأحد املستشفيات اجلزائرية أأين خشصت حالهتا كأحد الاضطراابت
التناسلية ،رمغ براءهتا أأمام أأفراد العائةل الا أأهنا بقيت تعيش "هوام محل حقيقي مت اهجاضه" واكن زواهجا من احللول
العملية لتثبت أأهنا "امر أأة بتول" من هجة ،ومن هجة أأخرى استامثر لرجل حقيقي ممثل الواقع اخلاريج لتصب يف قالب
احلياة الاجامتعية -التقليدية مشاعر العار واذلنب بسبب هذا الهوام الهس تريي املريض اذلي فشل اجلسد يف احتواءه.
 احلضور املشوش كزوجة وكأم :ما عدا ا ألشهر ا ألوىل من الزواج ومع حلول ا ألشهر ا ألخرية من محلها ا ألول بد أأتتعاين لكثوم أأعراض القلق وا ألرق من جديد ،وجتد يف عالقهتا الزوجية اس تغالل لها من طرف زوج تسميه "هو"،
أأين اكنت تتأأرحج بني مشاعر تبخيس هل كزوج غري مسؤول وكام كنت أأحضك معها" :فيه ا ألخطاء الس بع" ،وبني
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خوفها منه كذكر حسب وصفها هل .تعززت هذه اخملاوف وبرزت بعد محلها الثاين واجناهبا ابنا ذكرا حيث متزيت أأعراض
لكثوم بشعورها ادلامئ بأأهنا أأم غري جيدة وغري اكفية يف استثارة ابهنا ولك املهودات اليت تقوم هبا لتكون مع أأولدها
لستيفاء هذا النقص ا ألمويم واذلي يرى فيه غرين ) (Green A.مؤرش أأم مكتئبة غري قادرة عىل احلضور النفيس
مع ودلها). (Manzano J.,1996, p.37
ا ألسابيع ا ألوىل وا ألشهر ا ألوىل تعد الأكرث مغوضا يف المنو النفيس للفرد ،ويتقامس الباحثون فكرة أنأ
التصورات ا ألوىل للرضيع تعترب غري مامتيزة ,هذه املرحةل أأخذت العديد من التسميات دلى املؤلفني النفسانيني:
الرنجس ية ا ألولية دلى فرويد ،مرحةل ل موضوع أأو ما قبل املوضوع دلى س بيزت ،ومرحةل التوحد الطبيعية لـ
ماهلر ) ،.(Tyson et Tyson,1990يف هذه املرحةل أأيضا الطفل حسب نظرية الارتباط ابملوضوع تتعلق سلواكته
ابلتعلق غري املامتيز اجتاه الصور البرشية القابةل ألن متده ابلرعاية وا ألمن ) (Cargivingوبأأن تصلح اتزانه
).(Guideney et Guideney, 2002, p.71-72
الهتديد اذلي تعيشه احلاةل يف أأمومهتا وحىت تكل اخملاوف اليت تعرتهيا من ابهنا اذلكر ابخلصوص (ختاف أأن
تتواجد معه لوحدها ،تقزز لراحئته ،سارعت يف عودهتا للعمل ووضعته عند املربية حماوةل أأن تقيض وقت أأطول خارج
املزنل ،)...تعيد امناط التعلق البدائية ل ألم مع وادلهتا والتعلق غري الآمن معها ،الاكتئاب ا ألمويم بعد ولدي اذلي
عانت منه لكثوم يعد منطقة مقبوةل ملشاعر التخلص من موضوع اخلوف الثانوي ،و أأشري أأن أأم العميةل اكنت تعاين من
اكتئاب بعد لك ولدة ل س امي الولدات ا ألنثوية اليت تشري أأصال اإىل رفض ل ألنوثة .يكتب يف هذا الصدد
 Missonnier Sylvainعن احلضور املطلق عرب واقعية امحلل اذلي قد يعاش اكضطهادي دلى بعض النسوة ذات
الشخصيات الهشة وكذكل ك "طفييل" (.)Missonnier S.,2004, P.119
 السري العاليج: هوام الترشد الطيب  :fantasme de l’erranceتلكمت ميالين الكين عن مشاعر الوحدة املرتبطة مبشاعرالفقدان ملوضوع جيد أأصيل ،كام ربطته مبشاعر الترشد والهجر كوحدة خلقها املوضوع اليسء املضطهد (Agoustini
) ،D.,2005,p.74هذا ا ألخري ما يفرس تكثيف الصور الطبية املمثةل للعناية الوادلية يف طلب العميةل ،اإذ عاشت وما
زالت تعيش كبت مصدر التوجيه للعالج اإن اكن "الطبيب العقيل" أأم "طبيبة الامراض التناسلية والتوليد" أأم
"الطبيبة العامة" ،واليت تشري مضنيا اإىل حماوةل استبعاد الرجل كطرف طيب مع الإبقاء عىل احلرية النفس ية من خالل
ادلفاع الفكري "النس يان" عن "من جيب أأن يرعاها؟"
 مرحةل التحويل املثايل املزيف وهوام القدرة املطلقة للمعاجل :اكن مكتب اجللسات مرسحا لعبت فيه العميةل دورالعروس السعيدة والزوجة الراضية واملقبةل عىل مشاريع ا ألمومة ،والرضا املهين ،توقفت لك ا ألعراض اليت بد أأت
العالج من أأجلها يف ملسة حسرية من العالج القصري والفعال .ووصفتين اثناءها ابملعاجلة البارعة واملثالية ،مضن حتويل
مثايل مزيف مصدره ادلفاعات الهوس ية جتنبا ملالسة اذلات احلقيقية و أأعتقد أأنين بدوري أأجعبت ابدلور البطويل اذلي
منحتين اايه احلاةل مضن التحويل املضاد .وتوقف العالج يف غضون ثالث أأشهر ما يربز عن كثب طبيعة التحويل-
الش به من خالل الابتعاد عن صورة املعاجلة اليت ل متتثل للصور الوادلية املرجوة لقاؤها عرب العالج ،وملا كنت
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أأعكسه كمنوذج نرجيس ل يش بع رغبات التبعية للصور الوادلية ،ومن هجة أأخرى أأضيف رمقا أآخر للغالف العائيل
لبنات املزنل العازابت .اكن رسدها دامئا يبني جامليات الزواج يف س ياق" لك يشء عىل ما يرام" اكناكر عصايب لس ياق
"ل يشء عىل ما يرام" 2.
 مرحةل اللقاء عرب الهوية وهوامات الش به :عندما أأرادت معاودة العالج كنت قد تزوجت وسأأصبح أأما ،و أأشري أأنهقبل زوايج اكنت تدعو يل ابلزواج حىت أأهنا قامت بصيام يوم كقرابن هلل حىت يتقبل دعوهتا ،لكن ملا تقبلت دعوهتا
وتزوجت بكتين مكوضوع س يغيب عهنا ويرتكها ،وعاش ته اكنفصال يعزز قلق الهجر دلهيا.
اإذ يرى  Bionأأنه عىل الطفل أأن يكتفي من الأم حىت يس تطيع جهرها ،عدم القدرة عىل هذا حيبس الطفل يف
مشاعر احلنني ،أأين جند مفهوم الوحدة ا ألساس ية اليت تلكمت عهنا ميالين الكين ونقص الوظيفة احلاوية املتعلقة
مبقاومة الهوامات العدائية وذكل بسب عدم ارصان الوضعية الاكتئابية )(Dupont S.,2010, p.212؛ ويف هذه
املرحةل ابذلات جتسدت هذه الهوامات العدائية اجتايه ،ورمغ أأهنا يه من طلبت ايقاف العالج يف املرحةل ا ألوىل اإل
أأنين من كنت املهتمة ابلتخيل حيث سقطت "مثالية املعاجل" الكفؤ اذلي ل يعرف اختاذ القرارات الصائبة وحىت حتقق
عرب هذه الصورة هوام "الأم السيئة"؛ وهذا ما أأعد اإىل وضعية عالجية ظهرت فهيا أأكرث اماكنية الاستامثرات العالئقية
والتفاعلية ،هذا العمل النفيس -العاليج اذلي دمعته س ياقات التقمص وهوامات الش به ،اليت تناولها لاكن حيث يرى
أأن هذه الهوامات تعزز احلضور اخليايل للآخر أأين يعيش الفرد لشعوراي وشعوراي عالقاته مع مواضيع الرغبة.
).(Dupont S.,2010, p.135
 هوامات الاختطاف والرسقة وتقنية اللجوء اإىل الواقع املوضوعي: النس يج هوام -واقع يف السجالت ادلفاعية للعميةل :رمغ ان لكثوم مل تتعرض يف قصهتا الفردية والعائلية اإىل أأي معليةاختطاف أأو رسقة أأو أأي اعتداء خاريج اإل أأهنا دامئة احلديث عن فعل الرسقة كخوف جمهول تتداوهل الصحف
اجلزائرية وحارض بقوة يف التوجهيات والنصح املاين والكرمي من نسوة أأهلها وجاراهتا ":كيفاش تقدري ختيل ولدك برة
يلعبوا ما ختافيش علهيم كشام يرسقومه ول كشام يديروا فهيم"؛ هذا التوجيه يف صورته التطفلية اكن يعزز لهوام العجز
ا ألمويم يف وظيفة امحلاية اليت تلكم عهنا فيرش يف تفسريه لسلوك التعلق اذلي يتكون من خالل الزتاوج بني عنرصين
هام :الإعتناءات اجلسمية ،وا ألمن العاطفي ) ، (Fischer, 1996, p.34واذلي بدوره يعيق وظيفة املمتع وسريورة
الاس تقاللية والتفرد يف اماكنية أأن نكون -مع اليت طورها وينيكوت واليت تفرتض اإدماج الطرف الثالث .يرى الك من
" Diatkineو Leboviciأأن الوجود الفكري للطرف الثالث يبد أأ يف املرحةل الأوىل مع قلق الشهر الثامن واخلوف
من وجه الغريب ،اإدراك لوجه ليس بوجه ا ألم قبل أأن يدرك عىل أأنه وجه ا ألب أأو بديهل .هذا ما أأسامه التعرف
ا ألودييب  oedipificationاذلي من خالهل تسقط "الرغبة يف الأم"  -يف الشلك القبل جنيس لها اذلي ميلكه الطفل-
عىل ا ألب اذلي يدرك بأأنه خمتلف عن الأم يف مظهره ووظيفته (.(Lebovici et all, tome4, p.2606
 2بريون روجييه حاول تفسري بعض الس ياقات ادلفاعية املرتبطة ابلوظيفة املعرفية وبناء املعاين ،ويعترب الكبت والنفي والإناكر ثالث
معليات تعمل عىل التجاهل.
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رضورة اس تدخال الطرف الثالث جتسدها هوامات الرسقة والاختطاف كهوامات فاصةل بني حدود اذلات
وحدود املوضوع ا ألمويم ولو يف خشصية "سيئة" امتدادا للرواية العائلية الطفولية أأين ينتقم ا ألطفال من الوادلين
احملبطني بهتديد الهروب من املزنل والبقاء يف الشارع وحىت اللجوء اإىل هذا السارق اذلي يسكن املنازل وا ألحياء يف
خطاب الوادلين ،هذا التفسري حيملين اإىل انتقاداهتا السلبية املتكررة ذلاهتا كذات ل تس تحق اإل السوء بسبب غياب
الآخر كناقل للحب ،نقص تقدير اذلات ،مشاعر أأهنا غري حمبوبة مرتبط ونرجسيهتا الثانوية كأحد أأبعاد النقص يف
الوظيفة الاحتواء ل إالنتاج النفيس املمتثةل أأساسا يف القدرة عىل حلمية الطفل من طرف ا ألم ،اليت بلغها .Bion
والنقص يف الامتداد يف فكر الآخر )(DUPONT S.,2010,p.132
هذا اللجوء إاىل الهوامات املهددة يشري اإىل عوز للتفاعالت املبارشة بني ا ألب وطفهل الصغري ،واليت بفضلها
تتكون تكل الهوية ا ألبوية اليت تتدخل فهيا اخللفيات العالئقية ل ألب يف حد ذاته مع وادليه .مفجرد ولدة ذرية ،هل تأأثري
املرأآة العاكسة لعالقته السابقة مع وادليه ،وابلتايل للك الرصاعات القدمية ،وتوارث ملا يعرف ب "لشعور ا ألبوي".
بريون ر .حلل اشاكلية العالقة وعرفها مبفهوم الربط ،ويعترب س ياقات الربط هممة للروابط النفس ية ادلاخلية اإذ أأكد
عىل أأمهية تفتح البنية النفس ية اليت تقود اإىل التحرر عىل عكس البنية النفس ية املنغلقة اليت حتد من حرية
الشخص).)Perron R., 1994, pp. 217-233
فالوظيفة ا ألبوية رضورية لتكوين النفس والاجتاه العقيل النش يط لالان أأمام املرسح البدايئ ،اإذ يرى أآنزيو د.
أأن احلنان واحلب ا ألمويم املنبه هيئي الطفل حلب املعرفة والابداع ،وليك حيدث اقالع ) (le décollageتوجب
وجود س ند من المنط ا ألبوي (مرجية ع ،2001،.ص.)34.
 اللجوء اإىل الواقع املوضوعي كتقنية عالجية: التعرض للرسقة فعال :أأثناء العالج و أأضنه من براكته تعرضت العميةل لرسقة طال مزنلها وفقدت عقدا ذهبيا تقليداياكن ملاك ألهما ،رمغ عودة الرصاخ وا ألرق اإل أأن ا ألعراض حس هبا ل حتمل نفس الثقل ،هل ألن الهوام حتول إاىل
حقيقة؟ ،أأم ألن أأحد أأصفاد ا ألم قد ضاعت واملهتم سارق بشحمه ومحله؟ هذه الرسقة محلت احلاةل عىل التعامل مع
هواماهتا مبرونة أأكرث حىت أأهنا أأصبحت تس تفهم وتضع الاحامتلت مكؤرش فضول داخيل مسموح به واخلوض يف معل
نفيس يف حضور الآخر.
 امحلل الثالث كحمل هوايم وواقعي :محلها الثالث بفتاة اكن وفق نس يج موفق بني الهوام-اخليال -الواقع ،اإذ أأنه امحللالوحيد اذلي استشعرت وجوده وعاشت خماوف التشوه اجلنيين كأحد خملفات اذلنب ا ألوديبية ،ولكهنا أأيضا من
املوجات العقلية عرب التصور للعدوانية اجتاه اجلنني -ا ألنىث اذلي أأحيا لك التنافس ية مع ا ألم وا ألخوات ،مضن تفاعلية
عواطف ا ألم مع هواماهتا .يف هذا الصدد يشري ليبوفييس أأن املفارقة املتاكمةل بني :الطفل التخييل وهو اذلي ينشأأ مع
رغبهتا يف امحلل ،ينشأأ يف الثاليث ا ألول من فرتة امحلل .فاملر أأة الشابة تتخيل الطفل اذلي تقدمه لرشيكها ،فهيي تمتّىن
جنس ما ،وختىش أأن يكون مشوه ،ويف أأايمنا احلالية تراه ابلصور الإشعاعية وتعرف جنسه ( )..الطفل الهوايم هو
ذكل املرتبط ابلرغبة يف ا ألمومة والرغبة يف الطفل ،وهو يرجع اإىل مايض بعيد اإىل تكل الرصاعات الطفولية اليت
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أأصبحت الآن لشعورية .ألن الطفل املولود غالبا ما يكون دمع للهوامات املرتبطة اب ألجداد ا ألموميني ،فهو حيمل مصري
وحقيقة متوارثة (.(Lebovici et al.,1985, p.33
أ
مضن الفيضاانت الهوامية للعميةل كأم عاجزة عىل رعاية اولدها كنا نلجأ اإىل يوميات احلاةل يف تعاملها مع
أأولدها ،مع محلها ،يوميات املطبخ ،غرفة ا ألولد ،احلضانة واملدرسة ،الشجارات املتكررة مع زوهجا واس تدخال هذه
العنارص مضن املعاش اليويم واملأألوف للك الاهمات مع التفاوض مع اذلكرايت الطفولية .وعرب هذا العمل النس يجي
ظهر من جديد هوام الرسقة وخيص تعرض ودلهيا اإىل الاختطاف وهام يف اكمل الرعاية من طرف جدهيام أأي عائةل
احلاةل ،هذا الهوام هو وليد التمين اب ألمومة واخلوف من أأن يرسق الوادلين أأمومهتا ويف احلقيقة هو خوف خيفي مشاعر
الغرية اجتاه الرعاية الوادلية اليت حيظى هبا أأولدها بلك سهوةل ووضوح ،ولكنه أأيضا حامية مفرطة عرب الهوام اذلي
يضمن بقاء الرغبة يف اختفاء اولدها حمنطة ،فهم أأولد البيولوجيا اجلنس ية ،والرابط النفيس ما زال ينبين.
 خامتة :يقول فرويد أأن لك انسان خيلق لنفسه هوامات يعيش هبا ،شعورية اكنت أأو لشعورية ،اذ أأهنا تندرج مضنأأصول احلياة النفس ية املتفاعةل أأساس مع الوجود الاجامتعي ،تتداخل فامي بيهنا وفق سري نفيس خيضع للثنائية مبد أأ
الذلة -مبد أأ الواقع ،فقد حترك اخملاوف والرغبات ادلاخلية معل الهوامات لتسقط حنو العامل اخلاريج يف مواضيع تتطابق
و /أأو تش بع الشعور ابخلطر و الهتديد كام قد يعمل الواقع املوضوعي املمتثل يف احلقائق و ا ألحداث املعاشة يف اإحياء
وتنش يط هوامات اكنت اكمنة حمدثة عند بعض ا ألفراد خلال يف توظيفهم النفيس ،ولعل واقع اختطاف ا ألطفال من
بني هذه املعاشات الاجامتعية اليت خطفت الفرحة من قلوب ا ألولياء يف أأن يشاركوا اطفاهلم حرية اللعب والانفتاح
عىل عامل الآخرين ما سامه يف خلق منط تربوي وجممتعي ميزيهام الانغالق واحلذر ادلامئ .اللعب املراقب ،العالقات
احلذرة واخلوف من الآخر أأضافت دلى الاهمات والآابء الذلين يعانون من سري نفيس خمتل أأو هش ،مربرا لنسحاهبم
العالئقي وموضوعا حىت شائعا ومتفقا عليه لالبتعاد عن تناول اشاكلياهتم اخلاصة والعزوف عن التفكري والتبرص يف
ذواهتم .مل أأجسل يف طلبات العالج املتنوعة أأي طلب مبارش خيص موضوع اختطاف ا ألطفال ولكن اخلوف منه
كحدث ممكن متكرر دلى الكثري من احلالت ،واكن العمل عىل هذه ا ألفاكر اخلوافية جرسا واصال اإىل ما وراء ا ألفاكر
واليت تلعب فهيا الهوامات دورا أأساس يا .ويعد هوام الاختطاف ووسواس التعرض للرسقة اذلي شهدانه مع حاةل
لكثوم تصور ازايح لتقمصات اسقاطية اجتاه املوضوع ا ألسايس " ا ألم" حيث تلعب هذه الهوامات دورا عدائيا اجتاه
ا ألم اليت بدل أأن مننحها الامتداد ا ألمويم من خالل "النسل" مننحها احلرمان عرب تصورات الفقدان ،واملطالبة حبب
ا ألب واهامتمه يف س ياق انشغال قلق بسالمة ا ألحفاد.
 قامئة املراجع: -1بوعالقة فاطمة الزهراء :)2009( ،نوعية التقمصات دلى الفنانني التشلكيني عرب املنتوج الاسقاطي ،رساةل
ماجس تري غري منشورة ،جامعة اجلزائر.2
 -2الكين م :)1994( .التحليل النفيس ل ألطفال ،ترمجة :ادليدي عبد الغين ،لبنان :دار الفكر اللبناين.
 -3لبالنش ج .وبونتاليس ج .ب :)1987( .معجم مصطلحات التحليل النفيس ،ترمجة :مصطفى جحازي ،بريوت:
املؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش والتوزيع.
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تربية الطفل المصري على حقوق الإنسان

د .خالد صلاح حنفي محمود

تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان
يف ضوء بعض اخلربات العاملية املعارصة
د .خادل صالح حنفي محمود
مدرس أصول الرتبية ،لكية الرتبية ،جامعة الإسكندرية
 امللخص :أشارت العديد من ادلراسات لوجود اإشاكليات تعاىن مهنا تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان ،ولعلأبرزها ش يوع مناخ التسلط يف اجملمتع ،وأساليب التسلط الرتبوي واليت جترب الطفل عىل الانصياع واخلضوع والقهر،
وانفصال املدرسة عن اجملمتع ،واملؤسسات العامةل يف ميدان حقوق الإنسان ،وغياب التنس يق ،وعدم وجود رؤية
واحضة ،وضبابية املفاهمي ،وعدم وجود املعمل املؤهل ،وعدم وجود مزيانيات لتنفيذ برامج تربوية وإاعداد مواد تعلميية
لنرش ثقافة حقوق الإنسان ،وعدم مراعاة التوازن بني البعد العاملي حلقوق الإنسان والس ياق اجملمتعي .وسعت هذه
ادلراسة من خالل اس تخدام املهنج الوصفي اإىل حتليل تربية الطفل عىل حقوق الإنسان ،وأبعادها ،ومضاميهنا،
وأهدافها ،وواقع تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان ،واجلهود العاملية يف تربية الطفل عىل حقوق الإنسان،
وتوصلت ادلراسة اإىل طرح تصور مقرتح لكيفية تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان يعمتد عىل تأصيل ثقافة
حقوق الإنسان يف اجملمتع املصي ،وتفعيل دور وزارة الرتبية والتعلمي ،وتطوير البيئة املدرس ية ،واملناجه واملقررات،
والنشطة املدرس ية ،وبرامج اإعداد املعمل املصي.
 اللكامت املفتاحية :الرتبية  -حقوق الإنسان  -الطفل املصي -الرتبية عىل حقوق الإنسان.The Human Rights Education of Children
By: Dr. Khaled Salah Hanafy Mahmoud
Lecturer of Foundations of Education
Faculty of Education- Alexandria University
-Abstract: Many studies referred to the existence of many problems in human rights
education of Egyptian children as spread of domination climate in society, separation
between school and society and institutions working in Human rights, the absence of
qualified teacher, the absence of clear vision, the lack clarity of concepts, the lack of
budgets for implementing education programs and preparing educational material for
H.R. Education culture and the imbalance between the local and global dimensions of
H.R.E. Thus, the present study attempted through using the descriptive method to
analyze human rights education, its dimensions, contexts and its goals and to analyze
the reality of Human rights education of Egyptian children and to analyze the global
efforts in human rights education. This study reached suggested vision of Human
rights education for Egyptian child depending on in building human rights culture in
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Egyptian society, activating the role of ministry of Education, developing school
environment, curricula, methods of teaching, activities and to develop programs of
preparing teachers.
-Keywords: Education- Human rights- Egyptian child- Human rights education.
 مقدمة :نعيش اليوم يف عامل يتّسم ابلتغيات والتعقيدات فقد تفامقت مشالكت الالمساواة ،والاستبعاد ،والعنفعىل املس توى العاملي داخل اجملمتعات وفامي بيهنا .وزادت الاضطراابت والصاعات ،وتصاعد التطلعات إاىل اإحقاق
حقوق الإنسان واحرتام كرامته .وهذه التغيات لها تأثي مبارش عىل أهداف وس ياقات العمل يف التعلمي ،فت ّعقد املشهد
العاملي يتطلب البحث عن مناذج جديدة للس ياسات التعلميية مبنية عىل فهم ملنظومة الرتبية والتعلمي .وأهدافها
ومقاصدها.
آ
اإن صون وتعزيز كرامة الإنسان ،وقدراته ،ورفاهيته ،يف عالقاته ابلخرين وابلطبيعة ،ينبغي أن يكون املقصد
السايس للرتبية والتعلمي يف القرن احلادي والعرشين .وميكن القول اإن القمي الإنسانية اليت ينبغي أن تكون أساس الرتبية
ومقاصدها يه :احرتام احلياة ،وكرامة الإنسان ،واملساواة يف احلقوق والعداةل الاجامتعية ،واحرتام التنوع الثقايف
والاجامتعي ،والشعور ابلتضامن الإنساين ،وتقامس املسؤولية عن مس تقبلنا املشرتك .وعلينا أن نتجنب أنظمة التعلمي
وجتردمه من اإنسانيهتم .فاإذا
اليت تس تلب الفراد وتعاملهم اكلسلع ،وأن ناكحف املامرسات الاجامتعية اليت ّتفرق الناس ّ
أردان حتقيق التمنية املس تدامة والسالم ،تو ّجب علينا أن نأخذ ابلوس يةل احلامسة ،أي التنش ئة عىل هذه القمي واملبادئ
).(UNESCO, 2015,p36-38
لقد أدرك الساسة واملفكرون من خمتلف املشارب واملنازع أن حقوق الإنسان ل ميكن تأصيلها اإل من خالل
الرتبية اليت متنحها حضورا قميي ًا يف عقول الناس ووجداهنم .حفقوق الإنسان ل ميكن أن تعطي مثارها عرب اللواحئ والقوانني
فقط؛ بل اإن هذه احلقوق جيب أن تتأصل وتتجذر يف العامق الوجدانية ل إالنسان يك تصبح حقيقية سلوكية ضاربة يف
احلياة الاجامتعية والثقافية .والرتبية يه اليت ميكهنا أن حتول هذه احلقوق اإىل طاقة ثقافية حيّة تفعل فعلها يف عقول
البرش ويف أنظمة اإدراكهم ،وأن تغرس احلقوق الإنسان قاميً يف معق التكوينات الروحية ل إالنسان( .وطفة ،الرميىض،
 ،2006ص.)34
ل
تعل
جمل
وانطالقا من هذه احلقيقة الرتبوية بدأت ا متعات الإنسانية وادلول العمل عىل تطوير أنظمهتا ا ميية يف اجتاه
تأصيل حقوق الإنسان وقمي التسامح ،وعىل هذا الساس أيضً ا تشهد احلياة الرتبوية يف خمتلف أحناء املعمورة حركة
دائبة يف اجتاه بناء مهنجيات جديدة لتعلمي حقوق الإنسان ،ودجمها يف خمتلف منايح احلياة الرتبوية والتعلميية.
 مشلكة ادلراسة وتساؤلهتا :يعد تعلمي حقوق الإنسان وتضمني تكل احلقوق يف العملية التعلميية من أبرز أهدافالرتبية (McGowan, 2012) .فالتعلمي والتوعية حبقوق الإنسان ميثالن نقطة البدء لكفاةل احرتاهما ،وتطبيقها ،وإاعاملها
بصورة فعاةل لكوهنا خطوة رضورية للخروج بتكل احلقوق من احلزي النظري اإىل احلزي التطبيقي ،وتعلمي حقوق الإنسان
أحد الضامانت اليت تكفل الاس تقرار يف اجملمتع ،وإاناكر حقوق الإنسان يف جممتع من اجملمتعات ،وإاهاملها يدفع اإىل إااثرة
القالقل الاجامتعية ،والس ياس ية ،وظهور العنف داخل اجملمتعات والمم )(Grant, 2013, p81
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ويشي التفاقية ادلولية حلقوق الطفل ) (U.N., 1989اإىل أمهية حتضي وإاعداد الطفل للعيش يف جممتع حر،
وفق ًا لقمي التفامه والتسامح واملساواة بني اجلنسني ،ومن منطلق حمبة الشعوب ،وتقبل امجلاعات ا إلثنية القومية والوطنية
واحرتام الآخرين ،وأمهية تربية الطفل عىل القمي اخملتلفة.
اإن تربية الطفل عىل حقوق الإنسان يه وس يةل فعاةل لتعلمي الطفل من سن مبكرة للغاية لتمنية احرتامه لنفسه
وللآخرين ،ول إالنسانية وتقدير التنوع ،واحلرية ،واملساواة ،والعداةل ،والمتزي والاس تقصاء اذليك ،والعقلية املس تقةل
الناقدة من أجل املواطنة املتأمةل ،والاطالع عىل الاهامتمات العاملية والخالقية واملدنية ،ولكها متثل أسس ًا للمجمتع
ادلميقراطي واملواطنة الإنسانية ).(Frantzi, 2004,p 8
وقد أشارت العديد من ادلراسات لوجود اإشاكليات تعاىن مهنا تربية الطفل املصي عىل حقوق ا إلنسان،
ولعل أبرزها ش يوع مناخ التسلط يف اجملمتعات العربية ،وأساليب التسلط الرتبوي اليت تتبعها الرس العربية واليت جترب
الطفل الانصياع والاستسالم واخلضوع والقهر ،وغياب ا إلرادة الس ياس ية الفاعةل لنرش ثقافة حقوق ا إلنسان وتبىن
مضاميهنا اخملتلفة ،واس تخدام أساليب تقليدية غي جمدية يف تعلمي حقوق الإنسان وبناء خشصية الطفل وتوعيته حبقوقه،
اإضافة لنفصال املدرسة عن اجملمتع ،وعن ابيق املؤسسات العامةل يف ميدان حقوق الإنسان ،وغياب التنس يق ،وعدم
وجود رؤية واحضة ،وضبابية املفاهمي ،وعدم وجود املعمل املؤهل ،وعدم وجود مزيانيات لتنفيذ برامج تربوية وإاعداد
مواد تعلميية لنرش ثقافة حقوق الإنسان ،وعدم مراعاة التوازن بني البعد العاملي حلقوق الإنسان والس ياق اجملمتعي
(سكران2007 ،؛ وطفة2012 ،؛ السورطي2009 ،؛ ش نودة ،2009 ،عبد العال.)2007 ،
ومن مث تسعى ادلراسة احلالية اإىل الإجابة عىل التساؤلت الآتية:
 -1ما مفهوم الرتبية عىل حقوق الإنسان وما أبعادها اخملتلفة؟
 -2ما واقع تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان؟
 -3ما واقع اجلهود العاملية يف الرتبية عىل حقوق الإنسان؟
 -4ما التصور املقرتح لرتبية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان يف ضوء حتليل لك من مفهوم الرتبية عىل حقوق
الإنسان وأبعاده ،وحتليل الواقع وحتليل اجلهود العاملية املعارصة؟
 أهداف ادلراسة :تسعى ادلراسة احلالية اإىل: -1التعرف عىل مفهوم الرتبية عىل حقوق الإنسان وأبعاده اخملتلفة.
 -2حتليل واقع تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان وأبرز مثالبه.
 -3حتليل اجلهود العاملية يف تربية الطفل عىل حقوق الإنسان.
 -4طرح رؤية لرتبية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان تراعى لك أسس الرتبية عىل حقوق الإنسان ،ونتاجئ حتليل
الواقع ،واجلهود العاملية املعارصة يف ذكل امليدان.
 أمهية ادلراسة :تربز أمهية ادلراسة من النقاط الآتية: -1أمهية حقوق الإنسان وقضاايها املتنوعة وتناىم الاهامتم هبا عىل املس توى العاملي.
جم
 -2ارتباط حقوق الإنسان مبفهويم املواطنة والرتبية املدينة ويه ادلعامئ الساس ية لي متع.
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 -3تزايد املطالبات عقب ثورات الربيع العريب حبقوق الإنسان ،وحتقيق العداةل وادلميقراطية.
 -4احلاجة اإىل رؤية لتطوير وتفعيل دور املدرسة املصية يف الرتبية عىل حقوق الإنسان.
 -5أمهية الطفوةل وما أوحضته ادلراسات من أمهية تعلمي ثقافة حقوق الإنسان يف هذه املرحةل.
 مهنج ادلراسة :اعمتدت ادلراسة الراهنة عىل اس تخدام املهنج الوصفي نظرا ملناسبته لطبيعة مشلكة ادلراسة من خاللحتليل الدب الرتبوي للتعرف عىل حقوق الإنسان ،والرتبية عىل حقوق الإنسان ،وأمهيهتا وجمالهتا وأبعادها ،وواقع
تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان ،وأبرز مثالبه ،وحتليل اخلربات واجلهود العاملية يف ذكل امليدان ،وصو ًل اإىل
طرح رؤية لرتبية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان.
 مصطلحات ادلراسة:يعرفها برانمج المم املتحدة العاملي للرتبية
 الرتبية عىل حقوق الإنسانّ Human Rights Education (HRE) :عىل اإهنا :الرتبية والتدريب واملعلومات اليت هتدف اإىل بناء ثقافة عاملية حلقوق الإنسان من خالل مشاركة املعرفة،
وتبادلها ،وبناء املهارات ،وتكوين الاجتاهات ،وتشكيل السلوكيات املوهجة ،وذكل من أجل احرتام حقوق ا إلنسان،
واحلرايت الساس ية ،والتسامح ،واملساواة ،والسالم بني الفراد ،وداخل اجملمتعات وبني المم .فهيي معلية طويةل المد
مس مترة مدى احلياة يتعمل البرش بواسطهتا يف خمتلف مس توايت المنو ،ومن لك طبقات اجملمتع احرتام الكرامة الإنسانية
لنفسهم وللآخرين ،والوسائل واملهنجيات اليت تضمن ذكل الاحرتام يف لك اجملمتعات ).(UN, 2012,p1
 املدخل احلقويق يف الرتبية Human rights-based approach to education :هو مدخل يعمتد عىل تعلميحقوق الإنسان من خالل الرتبية ،مبا يضمن أن لك مكوانت ومعليات الرتبية (مبا فهيا املناجه ،واملواد التعلميية ،وطرق
التدريس والتدريب) تسهم ففي تعلمي حقوق الإنسان ،وكذكل حقوق الإنسان ففي الرتبية ،ويؤكد احرتام حقوق لك
أعضاء اجملمتع املدريس ،وممارسة حقوق الإنسان داخل النظام التعلميي ).(United Nations, 2012, p 1
 الإطار النظري لدلراسة:ي
أولً -مفهوم تربية الطفل عىل حقوق الإنسان وأبعاده :حقوق الإنسان يه احلقوق الساس ية اليت متتع هبا لك خشص
لنه اإنسان ،وتستند حقوق الإنسان اإىل املبدأ اذلي يقول اإن مجيع البرش يودلون متساوين يف الكرامة واحلقوق،
وتكتسب مجيع حقوق الإنسان أمهية متساوية ول جيوز احلرمان مهنا حتت أي ظرف (International Centre
)for Human Rights Education, 2008,p11
ت
والرتبية عىل حقوق الإنسان يه لك أشاكل التعمل اليت منى املعارف واملهارات والقمي املرتبطة حبقوق الإنسان
) .(Flowers et al., 2000, p7ويه معلية طويةل املدى ومس مترة مدى احلياة هتدف اإىل تعزيز قمي التسامح،
والتضامن ،والتعاون بني البرش حىت يتس ىن خلق الظروف املالمئة حلياة أفضل لبين البرش تسودها احلرية والعداةل،
والكرامة ،واملساواة ومنع الصاعات ،وانهتااكت حقوق الإنسان ،ودمع معليات املشاركة ادلميقراطية بقصد اإقامة
جممتعات حتظى فهيا مجيع حقوق الإنسان للناس اكفة ابلتقدير والاحرتام .وتشمل الرتبية عىل حقوق الإنسان :املعارف
والكفاايت من أجل حامية حقوق الإنسان وممارس هتا يف احلياة اليومية؛ والقمي واملواقف والسلوكيات اليت تشلك أساس
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حقوق الإنسان ،اليت ينبغي تعزيزها ،والنشطة اليت تقود اإىل اعامتد تدابي كفيةل حبامية حقوق الإنسان (U.N,
).2012,p7
ّ
ِّ
ومتكن الرتبية عىل حقوق الإنسان من اإدماج قمي حقوق الإنسان ،من قبيل الاحرتام والقبول وا إلرشاك ،يف
حياهتم اليومية عىل حنو أفضل .وتشجع الرتبية عىل حقوق الإنسان عىل اس تخدام حقوق الإنسان اكإطار مرجعي يف
عالقاتنا مع الآخرين .كام تشجعنا عىل حفص مواقفنا وسلوكنا بشلك نقدي ،ومن مث تعديلها من أجل تعزيز السمل
والوئام الاجامتعي ،واحرتام حقوق امجليع (International Centre for Human Rights Education,
)2008,p17
ويرجع اترخي نشأة الرتبية عىل حقوق الإنسان وظهورها مكفهوم معارص اإىل الإعالن العاملي حلقوق ا إلنسان
) )The Universal Declaration of Human Rights, 1948اذلي أشار اإىل أن الرتبية جيب أن توجه اإىل
التمنية الاكمةل للشخصية الإنسانية ،ودمع احرتام حقوق الإنسان واحلرايت الساس ية ،وتدعمي الفهم والتسامح،
والصداقة بني المم ،واجملموعات الإثنية والعرقية ،وتعزيز أنشطة المم املتحدة للحفاظ عىل السالم العاملي .وقد مثل هذا
الإعالن الوثيقة الساس ية لاكفة املواثيق واملعاهدات والتفاقيات ادلولية ومعل املنظامت ادلولية اكليونسكو ،وجملس
حقوق الإنسان ،واجمللس الورويب (BEMIS, 2010, p7) .فقد اتفقت مجيع املواثيق وإاعالانت حقوق الإنسان عىل
أن يعرف لك اإنسان حقه ،وميارسه ابلطريقة املرشوعة؛ وكفاةل اجملمتع للك فرد وجامعة لك عنارص العداةل ،والكفاية،
والاس تقرار ،والطمأنينة ،ومنع لك عوامل الاس تفزاز ،والإاثرة ،وعوامل الكبت ،والقمع ،وعوامل الظمل والاعتداء،
وعوامل احلاجة والرضورة ،ول حيق لي نظام تعلميي أو س يايس أن حيرم الناس من معرفة حقوقهم ،واملطالبة هبا،
وتعلميها مجليع الناس (.(Claude, 2001
وتطور مفهوم الرتبية عىل حقوق الإنسان يف فرتة امخلس ينيات ليشمل تعلمي همارات التفكي الناقد ،والاهامتم،
والتعاطف مع لك من انهتكت حقوقهم .وركزت الرتبية عىل حقوق الإنسان يف تكل الفرتة عىل تعلمي املدرسة لفئة
الش باب الانتباه اإىل مس ئولياهتم الشخصية وأعامهلم من أجل تمنية وادلفاع عن احلقوق والتأثي يف جممتعاهتم.
ومع تزايد حركة انشطي حقوق الإنسان يف الس تينيات والس بعينيات اتسع الاهامتم بدور حقوق الإنسان يف
التغيي الاجامتعي ،وأمهية الوعي والنظر اإىل حقوق الإنسان عىل اإهنا قوة أخالقية موحدة تلعب دوراً يف متكني البرش
يف لك ماكن ملطالبة حكوماهتم وحماسبهتا وادلفاع عن حقوق الإنسان ،ودورها يف بناء اجملمتعات .ونتيجة للعوملة،
وانتشار مؤسسات حقوق الإنسان ،والتطور املتسارع لوسائل التصال وأساليب تكنولوجيا املعلومات اليت أسهمت
يف نقل ما جيري يف خمتلف أحناء العامل من حيث املزااي اليت يمتتع هبا املواطن ،أو ما يرتتب عىل ذكل من انهتاك
حلقوقه ،مما اكن هل أكرب الثر يف نرش اجلرامئ ،وانهتااكت حلقوق الإنسان يف خمتلف أرجاء العامل ،وصارت من املعايي
اليت تقاس هبا مسعة ادلوةل ،وصار التعامل مع حقوق الإنسان بوصفها قضية عاملية معارصة ( Al-Bahnaswy, S.
).2007
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فقد أدى التوسع العاملي يف التعلمي يف مجيع مس توايته لمتداد نطاق الرتبية عىل حقوق الإنسان من الرتكزي
عىل فكرة اجملمتع الإنساين املرتكز عىل القومية اإىل الرتكزي عىل احلقوق الفردية وحقوق الفراد ،والتأكيد عىل حق الفرد
كعضو يف اجملمتع العاملي ،والتأكيد عىل املواطنة العاملية.
وقد نفذت عاملي ًا العديد من املبادرات والربامج للرتبية عىل حقوق الإنسان ،ومهنا اإطالق امجلعية العامة للمم
املتحدة امحلةل العاملية للمعلومات العامة حول حقوق الإنسان يف ديسمرب  ،1988وإاطالق مفوضية المم املتحدة
السامية حلقوق الإنسان عقد المم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق الإنسان يف ( ،)1995والربانمج العاملي للرتبية عىل
حقوق الإنسان يف عام ( )2004وغيها من املبادرات والربامج.
لتعل
اإن اإدماج ثقافة املواطنة وحقوق الإنسان بيداغوجيا يف احلقل ا ميي ،وترس يخ تكل الثقافة عرب الرتبية
الشامةل ،مع تأطي ذكل لكه داخل فضاء ثقايف جممتعي عقالين تنويري يتطلب إارادة س ياس ية مكبدأ أول دون رشوط٬
مبا يضفي عىل اجلانب الرتبوي نوعا من املرشوعية .وهذا املقتىض الس يايس يتأسس عىل دميقراطية حقيقية وفق خمطط
اسرتاتيجي متني ،هو ما يضمن انسجام البيداغوجيا والرتبية والثقافة مع واقع الإنسان ،من حيث مدى الاعرتاف
حبقوقه ،نظراي وترشيعيا ،ومن حيث مدى احرتام هذه احلقوق معلي ًا (العامري ،2014 ،ص.)30
وتتضمن الرتبية عىل حقوق الإنسان ثالثة جوانب )(United Nations General Assembly, 2011
):(Tibbitts & Fern ekes, 2011; OSCE/ODIHR, 2012
• الرتبية حول حقوق الإنسان  :Education About Human Rightsوتتضمن طرق التدريس والتعلمي اليت
تركز عىل اجلانب املعريف ،ونرش املعرفة حبقوق الإنسان ،ونشأهتا وفلسفهتا ،ومواثيقها العاملية ،وانهتااكت حقوق
الإنسان.
لتعل
• الرتبية من خالل حقوق الإنسان  :Education Through Human Rightsضامن أن تكون البيئة ا ميية
متوافقة مع قمي حقوق الإنسان (اكملشاركة وحرية التفكي والتعبي ...إاخل) وأن معلية ّ
التعمل يف الرتبية عىل حقوق الإنسان
يه بنفس أمهية حمتوى التعمل ،وتعمتد وسائل وطرق التدريس عىل النشطة واملامرسات ،واملناقشات ،وطرق الرتبية
ادلميقراطية.
ت
• الرتبية من أجل حقوق الإنسان  :Education For Human Rightsوتركز عىل منية املهارات ،واملواقف،
والقمي حىت يتس ىن للمتعلمني تطبيق قمي حقوق الإنسان يف حياهتم واختاذ الاجراءات لتعزيز وحامية حقوق ا إلنسان.
فتعلمي حقوق الإنسان ليس جمرد دروس تُقدم يف قاعات ادلراسة ،بل يه دروس للحياة واملامرسة العملية،
ولها أمهية يف حياتنا اليومية؛ وهبذا املعىن فاإن تعلمي حقوق الإنسان ل يعىن تدريس وتعمل ما خيص حقوق الإنسان
فقط ،بل اإنه يعىن التدريس والتعمل من أجل حقوق الإنسان ومتكني الفراد من ادلفاع عن حقوقهم وحقوق ال آخرين.
وهذا المتكني يشلك استامثر ًا للمس تقبل هيدف اإىل اإقامة جممتع عادل تكون فيه مجيع حقوق الإنسان مجليع الشخاص
موضع احرتام وتقدير (المم املتحدة ،2003 ،ص.)3
لتعل
اإن تعزيز مبادئ وقمي حقوق الإنسان من داخل العملية ا ميية ،ويف اإطار املامرسة الرتبوية ،وهو ما ينعت
اليوم بـ "الرتبية عىل حقوق الإنسان" هو اجتاه ل يقصد تعلمي معارف وتصورات حول حقوق الإنسان للطفال
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واملتعلمني فقط؛ بقدر ما يرىم اإىل تأسيس القمي اليت ترتبط بتكل احلقوق .وهذا النوع من الرتبية يساعد املتعلمني عىل
اإدماج قمي حقوق الإنسان مثل الاحرتام واملساواة وغيها يف حياهتم اليومية عىل حنو أفضل .ويشجع هذا النوع من
الرتبية كذكل عىل اس تخدام حقوق الإنسان اكإطار مرجعي يف عالقات الفراد مع الآخرين ،كام أهنا تشجع عىل حفص
املواقف والسلوكيات بشلك نقدي وابلتايل عىل حتويلها من أجل تعزيز السمل والوئام الاجامتعي واحرتام حقوق امجليع
(العامري ،2012 ،ص.)4
يتضح اإذن ،أن تعلمي مبادئ وأخالق حقوق الإنسان املتعلمني يعين تأسيس هذه احلقوق كقمي عىل مس توى
الوعي والوجدان واملشاعر ،وكسلوكيات معلية عىل مس توى املامرسة .وينطلق هذا التعلمي القميي السلويك من أقرب
جمال هل ،وهو جحرة ادلرس ،والبيئة املدرس ية ،ومن مثة يؤسس تعزيز حقوق الإنسان ،يف الفضاء اجملمتعي العام خارج
املدرسة ،يف البيت ،يف الشارع ،يف خمتلف املرافق ،ومع خمتلف الفئات الاجامتعية.
فاملؤسسات التعلميية مبختلف مس توايهتا تعد اجملال المثل لرتس يخ قمي حقوق الإنسان عرب التعلمي والتنش ئة
مس بلك املقاييس؛ ذلا ،فقد اهمتت املنظامت
والتوعية والتأهيل؛ وبذكل فدور املدرسة يف نرش ثقافة حقوق الإنسان حا م
العاملية ،اكليونسكو ومنظمة العفو ادلولية بنرش أدةل وقواعد إارشادية للمهمتني مبجال الرتبية والتعلمي حول كيفية تعلمي
حقوق الإنسان وإادراهجا يف املهناج ادلرايس طيةل املسار ادلرايس للمتعمل ،وتمنية سلوكيات اإجيابية تتعلق ابحرتام
الآخرين ،والعداةل والتعاون ،وقبول الاختالف والتحيل بروح املسؤولية ميكن اإدراهجا يف مرحةل ما قبل الابتدائية
واملراحل الابتدائية املبكرة ،بيامن يف املراحل الثانوية تتناول املفاهمي والقمي السابقة عىل حنو أمعق ،وإادماج أنشطة أخرى
تدور حول املواطنة وحقوق اجملمتع ،وقوانينه ،والصيغ املبسطة ل إالعالن العاملي حلقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
ويشي مفهوم تربية الطفل عىل حقوق الإنسان اإىل أهنا شلك للرتبية ينظر للطفال عىل أهنم مواطنني هلم
اكمل احلقوق ،وأن املدارس واملؤسسات التعلميية يه جممتعات للتعمل وفهيا يتعمل الطفال قمي ،وممارسات حقوق
الإنسان ،واملواطنة .فليست الرتبية عىل حقوق الإنسان جمرد مقررات حمددة فقط؛ ولكهنا تضمني تكل احلقوق يف
املناجه املدرس ية واملامرسات التدريس ية واملواد التعلميية ،ويه جزء من رساةل املدرسة ،وميثاقها الخاليق ،وس ياسات
اإدارة املدرسة وممارساهتا .وهذا يعىن أن لك أعضاء اجملمتع املدريس يشاركون يف تعلمي الطفل حقوقه ،ولهذا املوضوع
أمهية كربى جبانب أنه الزتام مفروض عىل ادلول حبمك توقيعها عىل التفاقيات واملواثيق ادلولية (Covell, K.,
).Howe, 2010, p 117
وتوحض الحباث الرتبوية أن الاجتاهات حول املساواة والكرامة الإنسانية يبدأ تأسيسها قبل سن العارشة ،وتعد
مرحةل ما قبل املدرسة والصفوف الابتدائية يه املرحةل الكرث اإبداعا وفاعلية يف تعلمي حقوق الإنسان (Flowers et
) .al., 2000, p 18فاملرحةل الابتدائية يه املس توى النسب لتعلمي حقوق الإنسان وتدريب الطفال علهيا ليصيوا
مواطنني صاحلني .وفرتة الطفوةل يه فرتة حرجة يف منو الاجتاهات وتكوين الشخصية ،والاجتاهات املرتبطة ابلس ياسة
اكلتعاطف والتالمح والإحساس ابحلرية والإحساس مبا هو صواب وما هو خطأ يمت غرسه يف تكل املرحةل ،وتكوين
الشعور ابذلات ) .(Schmidt-Sinns, 1980,p178ويزتايد الاهامتم برتبية الطفل عىل حقوق الإنسان وذكل
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للس باب الآتية)( (International Centre for Human Rights Education, 2008,p 17حنا:2013 ،
675-674؛ الهييت ،2002 ،ص 46؛ عبد العال ،2007 ،ص:)118
 -1اإنه أحد حقوق الطفل؛ فاملادة ( )42من اتفاقية حقوق الطفل تنص عىل أن للطفال احلق يف معرفة حقوقهم،
وعىل الراشدين تعريف الطفال حبقوقهم ومتكيهنم من ممارس هتا.
 -2زايدة الوعي واحرتام حقوق الإنسان :فاملعرفة تعد اخلطوة الوىل لزايدة احرتام حقوق ا إلنسان ،ففي املناطق اليت
يكون الطفال عىل وعي حبقوقهم ،يكون هناك احرتام أكرب حلقوق الطفل وانهتااكت أقل لهذه احلقوق.
 -2الاعرتاف العاملي بقمي حقوق الإنسان :اإن حقوق الإنسان مل تعد كام اكنت يف املايض مسأةل فردية تعاجل يف نطاق
القوانني والانظمة ادلاخلية بل صارت قضااي عاملية اإنسانية هتم لك اإنسان ،ولقد جتاوز الاهامتم هبا حدود ادلول ونطاق
ادلساتي احمللية وحتول اإىل اهامتم عاملي ،ومل يكتف العامل بتكريس حقوق الإنسان يف ادلساتي والترشيعات الوطنية ،بل
سعى جاهد ًا لتدويلها ووضعها يف حامية القانون ادلويل العام.
 -3تمنية احرتام الطفل ذلاته وتمنية مشاركته يف اجملمتع وتعزيز السلوك الإجيايب :فعندما يصبح الطفال واعني حبقوقهم،
فاإهنم يبدأون ابإدراك قميهتم كبرش ،وإادراك أن ما يعيشونه ويفكرون فيه ويشعرون به أمر هل قمية ،وأن بوسعهم أن
يسهموا اإجيابي ًا يف حياة اجملموعة والرسة واملدرسة واجملمتع .اإن تعمل احلقوق يشجع الطفال عىل املشاركة بنشاط أكرب،
ويه اإحدى طرق التشجيع عىل السلوك الإجيايب الكرث فعالية لهنا تنطوي عىل التفكي النقدي وتعزيز اإحساس
الطفل ابملسؤولية ،كام تشجع الطفال عىل التفكي يف كيفية التفاعل مع الآخرين وكيفية تغيي سلوكهم حبيث يعكس قمي
حقوق الإنسان عىل حنو أفضل.
تعل
 -4معاانة نس بة عالية من الطفال يف مناطق خمتلفة يف العامل من مشالكت اجامتعية ونفس ية و ميية وصية نتيجة
عوامل عدة من بيهنا ضعف ثقافة الكبار يف جمال التعامل مع الطفال ،أي ضعف ثقافة حقوق الطفال ،وتنسحب
تكل املشالكت اإىل ما هيدد حياة الطفال ،ليس من خالل وقوعهم حضااي الزناعات وأعامل العنف ،وإارشاكهم قبل
الوان يف املعارك حفسب ،بل وقوعهم حضااي أساليب التنش ئة اخلاطئة .اإضافة اإىل أوضاع الطفال املرتدية يف العامل
بسبب الفقر واحلاجة ،حيث تبني الإحصائيات وجود  15مليون طفل أقل من مخس س نوات ميوتون لك عام نتيجة
غياب الرعاية الصحية ،وهناك أكرث من مئة مليون طفل يعيشون يف الشوارع ،وأربعامئة مليون طفل يتعرضون
لالس تغالل يف سوق العمل ،ويف أفريقيا مث ًال هناك أكرث من مخسني مليون طفل خارج املدرسة ،وهذا الرمق يف تزايد
مس متر (وطفة ،2012 ،ص .)82
 -5حتقيق العلوم اخملتلفة اإجنازات جديدة يف جمال الطفوةل وقضاايها اخملتلفة ،مما جيعل ثقافة حقوق ا إلنسان يف جتدد
مس متر المر اذلي يقتيض التواصل مع املس تجدات لإثراء ثقافة حقوق الطفل ،وزايدة الاهامتم ابملس تقبل وزايدة
التنافس بني ادلول لتحقيق تقدم أوسع فرض أن يكون وضع الطفوةل يف موضع اهامتم أكرب ،ما دام املس تقبل يرتبط
حبدود هتيئة الطفال للغد.
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 -6حقوق الإنسان صارت يف العقود الخية الشغل الشاغل للك حمك أو نظام يطمح اإىل حتصني نفسه ابلرشعية
ادلميقراطية وإابعاد هتمة ادلكتاتورية عن ممارساته ،حفضارة ادلول وتقدهما تقاس مبدى احرتاهما لهذه احلقوق والزتاهما هبا،
وتوفي الضامانت القانونية والعملية لها .وإان احرتاهما معيار للك حضارة.
فرتبية الطفل عىل حقوق الإنسان يه تربية عىل مشاركة الطفل ،ومن خاللها يتعمل الطفل حقوق الإنسان ،ويفهم
قضاايها اخملتلفة ،ويمنى اجتاهات احرتام املساواة والكرامة الإنسانية) . (Flowers, 2009,p10ومتثل فصول املدرسة
الابتدائية البيئة املثالية لتعلمي السلوك الاجامتعي كام ميكن أن يقوم املعلمون والقران بدور كعوامل فعاةل يف تعزيز
اكتساب وتعديل املثاليات الإنسانية ولس باب معرفية فاإنه عىل املعلمني البدء من احلقوق الفردية واختيار املواضيع
النسب لتدريسها يف تكل املرحةل كام يوحض بياجيه).(Piaget, 1976,p23
وعىل اجلانب املقابل هناك اإشاكلية ازدواجية يف وضع الطفل إازاء حقوق الإنسان ،فهو يشلك موضوعها
حيث تتوجب حاميته ضد لك ما ميس حقوقه الإنسانية ،وهو ذاهتا عندما جيب عليه أن ميارس حريته وحقوقه املعلنة،
فهو من حيث املبدأ حيتاج اإىل قوة خارجية يه قوة الكبار محلايته ،وحامية حقوقه ،وهو من هجة أخرى ،حيتاج اإىل
الطاقة اذلاتية للتعرف عىل حقوقه ،واختاذ املواقف املناس بة ،مضن ما يتيحه وضعه الطفويل واحلاةل الاجامتعية اليت
حتتضنه (وطفة ،2012 ،ص .)86ومن مث فاإنه ل بد من يضع املرىب يف حس بانه الفرق بني السلطة املمنوحة هل كراشد
مس ئول عن تعمل الطفل واحلفاظ عليه وصيانة حقوقه من هجة ،والتسلط والتعسف اذلي يقهر الطفل وخيضعه من
هجة أخرى .وعليه أيض ًا أن يضع يف احلس بان عدم التفريق بني حقوق الطفل فلكها حقوق متصةل ومرتابطة ول تتجزأ
عن بعضها البعض ،حفق الطفل يف الطعام ،واملسكن مث ًال ل جيب أن يطغى عىل حقه يف احلرية وإابداء رأيه ،ول
أفضلية حلق عىل حساب حق أآخر.
وهناك اجتاهات متعددة متضاربة تتعلق بطبيعة اإعداد وتأهيل الطفل حقوقيا ،فهناك من يري رضورة تربية
الطفل عىل املبادئ الساس ية الرضورية لتحقيق منوه وازدهاره ،وضامن متثهل للقمي احلرة اليت تسمح هل ابمتالك الشعور
ابحلرية .وهناك من يرى بأنه تربية الطفل عىل احلرية تكون من خالل املامرسة الرتبوية للحرية ،ويه املامرسة اليت
تنطلق من القمي احلرة وترخسها يف أآن واحد .وهناك من يعتقد بأنه عندما يراد للطفل أن يكون كام يرغب املربون يف أن
يكون -أي :اكئن ًا واعي ًا يشعر ابملسؤولية ،قادر ًا عىل اإصدار الحاكم -فاإن هذا التصور املثايل غي الواقعي مينع الطفال
من حتقيق حريهتم ،ويعطل حيويهتم الإنسانية ،وهناك من يعتقد بأنه ل ميكن حتضي الطفل للحرية عرب القرس والإكراه،
وأنه جيب تأخي معلية التدريب عىل املسؤولية ،وهناك من يرى أن اإخضاع الطفال للنظام ميكنه أن يكون دلهيم
ا إلرادة الرضورية ملامرسة احلرية واملواطنة يف املس تقبل ،وهناك من ينادى مببدأ مشاركة الطفال يف النشاطات الرتبوية
اليت تسمح هلم ابكتشاف ذاهتم ،والمترس ابلقوانني الرضورية اليت تؤهلهم للمسؤولية وممارسة احلرية (وطفة،2012 ،
ص .)89
اإن تنوع وتعدد الرؤى والتصورات حول تربية الطفل عىل حقوق ا إلنسان؛ تصعب طرح تصور حمدد لكيفية
تربية الطفال عىل حقوقهم وممارسة حرايهتم واملهنجيات الرتبوية اليت ميكن الاعامتد علهيا لرتبية الطفل عىل متثل هذه
احلقوق .ورمغ اختالف الرؤى حول سلطة الراشد ،ومدى احلرية املمنوحة للطفل ،والطرق املس تخدمة .اإل اإنه ل بد
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من اعامتد الرتبية عىل حقوق الإنسان عىل تعريف الطفل حبقوقه وحقوق الآخرين ،ويف نفس الوقت مشاركة الطفل
وممارس ته حلريته ،وتربية ا إلرادة دلى الطفل .حفريته ليست مطلقة ،بل ل بد من وجود الراشد اذلي يعمل عىل تعريف
الطفل حبقوقه ،وحقوق الآخرين ،والتوازن بني احلقوق والواجبات ،وحدود حريته ،والابتعاد عن أساليب القهر والقمع
والتسلط يف الرتبية لهنا جتايف لك قمي الرتبية عىل حقوق الإنسان.
فالرتبية لها دور فاعل يف تكوين "ا إلرادة الإنسانية" ،وتكوين " إارادة املساواة" دلى الفرد مبا جيعهل يرفض
اضطراب موازين املساواة ،وجتعلها طبيعة اثبتة جتعل الإنسان يرفض انهتاك هذه احلقوق ،ودور الرتبية يف تكوين
" إارادة احلرية" وغيها من حقوق الإنسان ،مبا جيعل الإنسان يرفض الاستسالم لالستبداد وانهتاك هذه احلقوق (عبد
العال ،2007 ،ص .)131-130
ً
اإن الامتيه واحملااكة الرتبوية يه الاكرث جناحا يف تنش ئة الطفل عىل مبادئ حقوق الإنسان ،حيث يتوجب
عىل الطفل أن يواجه الآخرين يف جمرى حياته ،وأن يتفاعل معهم بطريقة مبارشة تؤدى يف الهناية اإىل توليد وعيه
املتنايم ابحلق الإنساين يف دائرة التفاعل الإنساين ،وبعيداً عن النوايه والوامر والنصاحئ والإرشادات (وطفة،2012 ،
ص  .)88كام اإن مشاركة الطفال يف لعبة ما تتيح هلم فرصة أن يعيشوا مع ًا يف مجموعهتم جتربة ملموسة ،ميكهنم أن
يتعلموا مهنا .فاملشاركة يف لعبة (ويه جتربة ملموسة) ،تعقهبا مناقشة مضن اجملموعة (ويه تفكي نقدي) يساعدان عىل
بناء الوعي بقمي حقوق الإنسان دلى الطفال ،ويعززان السلوك الإجيايب اذلي يقوم عىل هذه القمي (International
).Centre for Human Rights Education, 2008,p 23
وتتنوع تربية الطفل عىل حقوق الإنسان يف أساليهبا وطرقها لتشمل القصص والكتب ويه الطرق النسب
يف تعلمي الطفال موضوعات حقوق الإنسان ،والرتكزي عىل احللول السلمية خملتلف املشالكت الصعبة ،وجعل تكل
املوضوعات مفهومة ،واس تخدام أساليب عرض انهتااكت حقوق الإنسان وإاجراء النقاشات امجلاعية حولها ،وتبادل
الآراء ووهجات النظر .واس تخدام مشاريع العمل مثل :اإجراء املقابالت وكتابة اخلطاابت اإىل املنظامت ادلولية ،واجلهات
احلكومية والعمل التطوعي يف اجملمتع ،أو مجع التربعات واملساعدات ،أو التعبي الفين عن قضااي حقوق الإنسان من
خالل الغاين أو املرسحيات ،كام ميكن إارشاك الطفال يف ادلفاع عن حقوق الإنسان يف مدارسهم ،أو التحاور حول
املشالكت الناش بة يف جممتعاهتم اكلمتيزي ،والعنف ،وعدم العداةل .ولعل السلوب املناسب لتعلمي حقوق الإنسان هو
اإشاعة مناخ عام يف مجيع املؤسسات التعلميية يؤمن حبرية الفكر وحرية الرأي واحرتام حقوق الإنسان بني التالميذ
واملعلمني والإدارة ،ومن مث السعي دلراسة التجارب الناحجة والرائدة لنشاط حقوق الإنسان داخل مدارس احلكومة
وا إلفادة من الدةل والقواعد الإرشادية اليت مصمهتا املنظامت العاملية دلمع املعلمني.
اثني ًا -حمتوى تربية الطفل عىل حقوق الإنسان ومضاميهنا :ل يوجد قدر كبي من التفاق حول ما تتضمنه الرتبية عىل
حقوق الإنسان ،وما جيب تعلميه نتيجة ارتباط حقوق الإنسان ابلكثي من املوضوعات والتخصصات والطرق وكرثة
تطبيقاهتا الرتبوية والاجامتعية ،كام يتأثر تعلمي حقوق الإنسان ابملواقف اليديولوجية والس ياس ية؛ واليت تؤثر بدورها يف
أآراء املعلمني واملربني حول ما جيب تدريسه يف حقوق الإنسان .وقد تعددت الاجتاهات ووهجات النظر حول حمتوى
الرتبية عىل حقوق الإنسان وذكل عىل النحو الآيت)( ، (Flowers, 2000,p 40-42وطفة ،2012 ،ص :)87
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 -1الرتكزي عىل احلقوق الس ياس ية :ويرى أنصار هذا الاجتاه أن احلقوق الس ياس ية يه فقط اليت متثل حقوق الإنسان،
مفثال يف الولايت املتحدة المريكية؛ يعتقد العديد من الفراد أهنم يعرفون حقوق الإنسان جملرد معرفهتم ابدلس تور
المرييك وقانون احلقوق حيث يدرس الطالب مقرر حول ادلس تور المرييك The US Constitution and Bill
 ،of Rightsيف حني أنه يوجد عدد أقل يدرك أن هذه الواثئق فهيا الكثي من املواد اليت تعاكس وتناقض الكثي من
احلقوق الاجامتعية والاقتصادية ،وحىت احلق يف التعلمي.
 -2احلقوق الساس ية :يرى أنصار هذا الاجتاه أنه ل يمت النظر حلقوق الإنسان بدرجة واحدة واليت يطلق علهيا احلقوق
الساس ية ،وحقوق البقاء ورضورات احلياة .واخلطر يف هذه النظرة كام حدث يف كثي من دول أفريقيا من اإعطاء
الولوية لرضورات احلياة اكلطعام وغيه عىل حساب ابيق حقوق الإنسان ،ويرى أنصار هذا الرأي اإنه إاىل أن يمت توفي
الطعام واحتياجات احلياة وميكن بعد ذكل الرتكزي عىل تعلمي حقوق الإنسان واملرأة والطفل ،فالمه هو توفي احلاجات
الساس ية .لكن يف احلقيقة ابإن حقوق الإنسان يه حقوق غي قابةل للتجزئة ،مبعىن أنه ل تسلسل هريم يف هذه
احلقوق أي أنه ل ميكن اعتبار أي حق من احلقوق" غي أسايس "أو" أقل أمهية "من غيه.
 -3البرش يعرفون حقوقهم ابلفطرة :يرى أنصار هذا الاجتاه أن اكفة أشاكل تعلمي حقوق الإنسان ل لزوم لها ،لن
البرش يعرفون ابلفطرة حقوقهم ،وطبقا لهذه النظرة "الرومانس ية" أن الطبيعة والاحتياجات الإنسانية يه اليت حتدد
احلقوق ،وأننا كبرش نعرف حقوقنا بصورة طبيعية ومن خالل مشاعران وقلوبنا .وخطر هذه النظرة واليت تعمتد عىل
"القانون الطبيعي" أو "احلقوق املوهوبة لنا من اخلالق" أهنا ميكن أن تؤدى لإقناع شعب ما بتفوقهم العريق أو جتعلهم
يتقبلون غزو بدل أخرى.
 -4الرتبية عىل حقوق الإنسان يه تربية قانونية :يرى أنصار هذا الاجتاه أن تعلمي حقوق الإنسان يه تربية قانونية تركز
عىل القوانني واملواثيق ادلولية ،وتعريف الناس بقوانني حقوق الإنسان ادلولية واليت تعد الساس حلقوق الإنسان
العاملية .ولكن التطبيق الصارم لهذا املدخل يؤدى بنا اإىل أن تصي موضوعات حقوق الإنسان بعيدة عن أحداث احلياة
ومشالكهتا احلقيقية ونضالت البرش ،وتصي املسأةل جمرد تطبيق جملموعة جامدة من القوانني الثابتة ،مبا ل يساعد
الفراد عىل تشكيل اإطار خرباهتم الشخصية يف جمال حقوق الإنسان ،فـ"احلقائق "و"الساس يات" ،حىت إاذا اختيت
أفضل اختيار ،ل تكفي لبناء ثقافة حقوق اإنسان ،ولكهنا يف املقابل تؤدى لتكوين خنبة من اخلرباء القانونيني.
 -5تعلمي حقوق الإنسان من أجل حتقيق التغي الاجامتعي :يرى أنصار هذا الاجتاه اإن حقوق الإنسان كتفكي انقد،
وتأمل أخاليق وخربات لها معىن تسهم يف فهم عالقات القوى وبىن القوى ،ويه أداة من أجل النضال للتغيي
الاجامتعي وتطبيق حقوق الإنسان .مفن خالل متكني املتعلمني من دراسة مساق وتركيب القوى بصورة انقدة ومبدعة،
فاإن الرتبية عىل حقوق الإنسان تفتح فضاءات دينامية ومنطلقة؛ ذلكل فاإن الرتبية عىل حقوق الإنسان والنضال من
أجل التغيي الاجامتعي بيهنام عالقة دايلكتيكية من أجل حتقيق المتكني والعداةل .وهذا املدخل لتعلمي حقوق الإنسان
جيعل حقوق الإنسان فعال ابلخص مع الفئات املقموعة والقليات ،ولكنه تالىق مقاومة من بىن الرتبية الرمسية ،حيث
يواجه املربون النساق القانونية والقميية القامئة.
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 -6مدخل تعلمي حقوق الإنسان املرتكز عىل احملتوى :ويرى أنصار هذا الاجتاه رضورة تركزي تعلمي حقوق ا إلنسان عىل
دراسة الواثئق والتارخي ،والبطال والتعامل مع موضوعات حمددة من خالل املهنج ادلرايس (مثال موضوع الهولواكست،
والمم املتحدة ،والحداث اجلارية) ويربط أنصار هذا املدخل حقوق الإنسان ابخلدمة الاجامتعية ،والتعلمي اخلديم،
والنشطة الالصفية (مثل معسكرات منظمة العفو ادلولية ،ومنوذج المم املتحدة) .ولكن يرى منتقدو هذا الاجتاه
حمدوديته وإانه ل يسهم يف تشكيل خشصية الإنسان بشلك متاكمل فال ميكن للواثئق والتارخي ،حىت اإذا جرى تدريسهام
بأعظم قدر من املهارة والعناية ،أن يبعثا وحدهام احلياة يف حقوق الإنسان يف جحرة ادلراسة.
 -7تعلمي حقوق الإنسان من خالل تدريس مقررات تعلميية متخصصة :تبىن هذا املدخل أساتذة اجلامعات واللكيات،
حيث يمت تبىن مقررات حمددة ترتبط حبقوق الإنسان من خالل القسام الاكدميية (مثل الصحة العامة ،ودراسات
املرأة ،والعلوم الس ياس ية ،والعالقات ادلولية ،والتارخي) ويف الولايت املتحدة المريكية -عىل سبيل املثال -يوجد قليل
جدا من املقررات يف حقوق الإنسان مت تدريسها يف مؤسسات التعلمي العايل المريكية خصوص ًا يف مدارس احلقوق.
 -8دراسة موضوعات حمددة بطرق اس تقصائية :ويعمتد هذا املدخل عىل تعلمي حقوق الإنسان من خالل موضوع حمدد
(مثل جتنيد الطفال يف احلروب ،الترشد ،العنف ضد املرأة) أو من خالل مبادرات وبرامج حمدد (تدريب ضباط
الرشطة ،اإعداد املعلمني).
اثلث ًا -أهداف تربية الطفل عىل حقوق الإنسان :اإن الرتبية عىل حقوق ا إلنسان هتدف اإىل السامح للناس ابملشاركة يف
جممتعاهتم بطرق بناءة وحمرتمة لنفسهم وللآخرين ،وحتقيق المنو الشخيص والاجامتعي ،والتواصل احملرتم بني املواطنني
جتاه بعضهم البعض ،وإاطالق الفرص للمتعمل لتمنية همارات التفكي الناقد وهمارات احلياة(Shultz, 2008,p23).
ويه أساس للمواطنة النشطة يف أي جممتع مدين دميقراطي .فاملواطنني يف حاجة اإىل أن يكونوا قادرين عىل
التفكي الناقد ،والاختيار عىل أساس أخاليق ،واملشاركة يف العملية ادلميقراطية ،والفهم والتوافق امجلعي حول
أساس يات حقوق الإنسان وادلميقراطية مثل املساواة والعداةل ،والقدرة عىل التعرف عىل مشالكت مثل التعصب
وعدم املساواة بني اجلنسني وانهتااكت قمي حقوق الإنسان). (Flowers, 2000,p15
وتقوم الرتبية مبختلف أدواهتا وأساليهبا ومؤسساهتا بدور ابرز يف ترس يخ مفاهمي حقوق الطفل ،وتشلك ما
ميكن اعتباره "ثقافة" خاصة هبذه احلقوق تعمل عىل حتقيقها وتعميقها ،وتكوين أدوات ادلفاع عهنا ،واحلفاظ علهيا،
فهناك عالقة جدلية وثيقة بني الرتبية وحقوق الإنسان ،فلكتاهام للخرى رضورة لوجودها وحتقيقها ،وتتأثر هبا صعودا
وهبوط ًا ،اتساع ًا وضيق ًا .وتقوم الرتبية بتأصيل ثقافة حقوق الإنسان من خالل (سكران( ،)24-23 :2007،عطوة؛
بدوي ،2007 ،ص:)49
 التعريف هبذه احلقوق وبيان أمهيهتا يف بناء الطفل والفرد ورضورة ممارس هتا. تكوين الاجتاهات الإجيابية حنو حقوق الإنسان وما تفرضه من واجبات والزتامات. تربية الفرد منذ الصغر عىل املامرسات ادلميقراطية وعىل حتمل املسؤولية. غرس قمي التسامح واحرتام الآخرين ونبذ العنف. التخلص من أساليب القهر والاستبداد يف معليات تنش ئة الطفل وتربيته.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 تضمني املناجه ادلراس ية مفاهمي حقوق الطفل والعمل عىل ممارس هتا داخل املؤسسات التعلميية ،توفي مناخ جيدللتمنية يف املؤسسات التعلميية وممارسة حق التعبي عن الرأي والفكر بأساليب موضوعية ،والسالم واحملبة ،وتعلمي
التفكي واحلرية وادلميقراطية ،ليس فقط عىل مس توى املقررات ادلراس ية فقط بل عىل مس توى الامنذج السلوكية
واملواقف العملية ليك يتعمل الطفل منذ الصغر كيف حيافظ ويطالب ويدافع عن حقوقه ،والرتبية السلوكية واملامرسة
العملية حلقوق الإنسان يه أمسى أهداف الرتبية (اكمل ،2007 ،ص .)441-440
 الاهامتم ابلرتبية القانونية ،ووجوب امتدادها مع املراحل ادلراس ية ،وكذكل يف مؤسسات اإعداد املعلمني.وترى تيبتس  )2016( Tibbittsأن تربية الطفل عىل حقوق الإنسان تفيد الطفل يف:
ً
 -1توفي املعلومات واملعارف الساس ية حول طبيعة هذه احلقوق ،وتكوين وعى أمعق وأكرث دقة حول هذه احلقوق.
 -2تكوين الاجتاهات والقمي املتسقة مع فهم هذه احلقوق.
 -3متكني الطفل من القيام بأعامل دلمع حقوق الآخرين.
وهذا ما أطلقت عليه تبيتس المنوذج التشكييل يف الرتبية عىل حقوق الإنسان ،وفيه يكون الطفال قادرين عىل اختاذ
موقف ضد أو منع ومواهجة انهتااكت حقوق الإنسان .ومكثال عىل ذكل دمع التالميذ لضحااي ظاهرة التمنر يف املدرسة،
والوقوف ضد املتمنر يف ملعب املدرسة.
وقد أوحضت أحد ادلراسات أن الطفل اذلي تلقى تعلمي عىل حقوق الإنسان ابملقارنة ابلطفل اذلي مل يتلق أي
صورة للرتبية عىل حقوق الإنسان ،فاإنه أكرث احامت ًل أن يتكون دليه فهم دقيق مبا مياثل الكبار للحقوق وفهم الارتباط
بني احلقوق واملس ئوليات ،ويظهر سلوكيات أكرث مس ئولية اجامتعية جتاه دمع حقوق الآخرين (Covell, Howe,
).and McNeil, 2008,p 321
ً
اإن تثقيف الطفل حبقوق الإنسان ليس تثقيفا حول حقوق الطفل فقط؛ ولكنه تثقيف من أجل حقوق
الطفل هيدف اإىل:
 مساعدة اجملمتع عىل معرفة وفهم حقوق الإنسان ،والشعور بأمهيهتا احليوية ،ومساعدة البرش عىل معرفة حقوقالإنسان وحاميهتا وادلفاع عهنا.
ل
 تمنية احلس الإنساين وتعميق روح التفامه والتعاون املشرتك مبا خيدم ا متسك حبقوق الإنسان ،وتكوين اجتاهاتاإجيابية جتاه احرتام هذه احلقوق يف نفوس أفراد اجملمتع.
 غرس الإميان ابإعالء شأن حقوق الإنسان مبا فهيا من مضامني ومعاين تربوية يف العقل الباطن ،والسلوك الاجامتعيلفراد اجملمتع.
 نرش املعارف عن حقوق الإنسان يف بعدهيا ادلويل والوطين.ل
 خلق وعى لفراد اجملمتع ابحلقوق ،واحلرايت ،والالزتامات ،واملس ئوليات ،ورضورة ا متسك هبا وادلفاع عهنا.وهيدف تعلمي حقوق الإنسان يف مرحةل ما قبل املدرسة واملدارس الابتدائية اإىل بناء مشاعر الثقة والاحرتام
للنفس وللغي؛ فهذه املشاعر يه أساس ثقافة حقوق الإنسان برمهتا .ويف جحرة ادلراسة ،ينبغي تطوير تعلمي حقوق
الإنسان يف ظل اإيالء ما ينبغي من الاهامتم ملرحةل منو الطفال وبيئاهتم الاجامتعية والثقافية من أجل جعل مبادئ
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حقوق الإنسان ذات معىن ابلنس بة اإلهيم .كام أن تركزي تعلمي حقوق الإنسان ينصب ليس فقط يف اجتاه اخلارج عىل
قضااي وأحداث خارجية ولكن أيض ًا يف اجتاه ادلاخل عىل قمي ومواقف وتصفات خشصية .وليك يؤثر تعلمي حقوق
الإنسان عىل السلوك ويويح ابإحساس ابملسؤولية عن حقوق الإنسان ،فاإنه يس تخدم مهنجيات قامئة عىل املشاركة
تؤكد عىل البحث والتحليل املس تقلني ،وعىل التفكي النقدي.
رابع ًا -واقع تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان :أكدت منظمة اليونسكو يف مؤمتراهتا وتوصياهتا رضورة تدريس
مقرر حقوق الإنسان يف مجيع املراحل التعلميية ،ويف مص أعلنت وزارة الرتبية والتعلمي أنه يمت التنس يق بيهنا وبني
منظامت حقوق الإنسان لإضافة أساس يات هذه احلقوق اإىل لك املراحل التعلميية يف مواد ادلراسات الاجامتعية
والفلسفة وعمل النفس (سكران ،2007 ،ص.)21
اإن نظرة متأنية لواقع الرتبية العربية واملصية تؤكد أن الرتبية مغرقة يف تقليديهتا وذكل عىل مس توى املدرسة،
وعىل مس توى الرسة؛ فأسلوب التنش ئة الاجامتعية ينطلق من مبدأ التحقي ،وأساليب والتسلط ،والإذلل والازدراء
يسودان يف الرسة واملدرسة ،وهو أسلوب تغيّب فيه لك قمي الإنسان وحقوقه ولك قمي املودة والتفامه واحلب والسالم
(وطفة ،2012 ،ص.)86
ويرى السورطي ( ،2009ص )5اإن معظم نظمنا الرتبوية العربية تقهر الطلبة واملعلمون برتبية ضعيفة الصةل
هبم وحبارضمه ومس تقبلهم ومشالكهتم ،وتربية الفراد عىل أساليب مقعية وتعسفية بداي ًة من البيت ،ومرور ًا ابملدرسة،
وانهتا ًء ابجلامعة وابيق املؤسسات الاجامتعية الخرى يمت التعامل مع الفرد يف بعض الحيان بطريقة عنيفة ،ول
اإنسانية ،وجامدة تقوم عىل اإصدار الوامر وفرضها ،دون مشورة أو مناقشة.
اإن اإحدى الراكن الساس ية للتنش ئة الاجامتعية يف الثقافة العربية تمتحور حول مبدأ تطبيع الطفل العريب عىل
الانصياع واخلضوع للكبار ،سواء أاكن ذكل عن طريق التسلط والقهر .وهذا يعين غياب قمي احلرية والتسامح يف
نسق العمل املدريس؛ أي أن هذه الرتبية تتنايف مع قمي احلرية والتسامح والاس تقالل وحقوق الطفل اليت يه جزء ل
يتجزأ من حقوق الإنسان.
اإن جحم معاانة الكثي من الفراد العرب من التسلط والقهر والعنف والإيذاء الرسي كبي؛ ففي الردن مثال
أظهرت نتاجئ دراسة أجريت عىل  4000طالبا وطالبة يف  19جامعة عامة وخاصة أن حوايل ثلهثم واهجوا العنف
الرسي يف صغرمه ،وأن حوايل ثلهثم تعرضوا لحد أنواع العنف الرسي يف الشهور الثنيت عرشة الخية (البداينة
وأآخرون.)2008،
كام تشي معظم التقارير والواثئق اليت تناولت أوضاع حقوق الإنسان وحرايت الإنسان العريب أننا نعاىن حمنة
كربى ،رمغ أن معظم ادلساتي العربية تزتين بنصوص وعبارات تش يد حبقوق الإنسان ،وتتعهد برعايهتا ،بيامن عىل أرض
الواقع متثل مشلكة انهتاك حقوق الإنسان مشلكة خطية حتتاج اإىل املواهجة ابلساليب والوسائل املالمئة ،وكن
اإشاكلية حقوق الإنسان عندان يه اإشاكلية النصوص ،ل املامرسات ،وأغفلت معظم معاجلات هذه الظاهرة دور الرتبية
والتعلمي الفاعل يف مواهجة الزمة بتكوين الإنسان وثقافته حبيث جيسد ويبلور حقوق الإنسان يف تعامهل مع الآخرين،
ويتخذ من هذه املبادئ أسلوب حياة وطريقة عيش ،وميكل الوعى احلقيقي هبذه احلقوق وتصبح هذه احلقوق جز ًء ل
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يتجزأ من تفكي الإنسان وثقافته وممارس ته وتغدو حقوق الإنسان مبادئ تسي علهيا حياته (عبد العال ،2007 ،ص
.)115-114
ويرى قامس ( ،2008ص  )116 -115اإن مؤسسات الرتبية املدرس ية وغي املدرس ية كذكل ل تقوم بدورها
املنشود ،بل ومتارس عىل العكس من ذكل تأثي ًا عكس ي ًا ،فاجملمتع تسوده التفريط يف احلقوق ،والتخيل عن
املس ئوليات ،والرتاجع عن املشاركة الس ياس ية والاجامتعية ،والنفور من الس ياسة ،والسخرية من الصاحل العام،
وغياب فكرة خدمة اجملمتع .أما الرسة املصية بوصفها صنيعة هذا اجملمتع وصانعته ،فهيي ليست مبعزل عن هذه
الظواهر ،بل تشارك عن وعي أو دون وعي يف اإنتاهجا ،فهيي أرسية أبوية سلطوية ميارس فهيا الب أو العائل دور
الصانع الوحيد للقرار ،وتغيب عهنا الروح ادلميقراطية ،أما وسائل الإعالم فهيي أداة النظام للتوجيه الس يايس ،وتلقني
ثقافة السلبية ،وتعاىن منظامت اجملمتع املدين والحزاب الس ياس ية من التضييق عىل أنشطهتا وعضوايهتا ،ومنظامت
حقوق الإنسان غي معرتف هبا ول جتد من يسمع لها ،وابلنس بة للمدرسة فاملناخ السائد فهيا سلطوي يقمع رغبات
املتعلمني وخيمد طاقاهتم ،واملعمل صور الب والنظام هو مص املعرفة والضبط والقيادة ،واملتعمل ليس هل من نشاط
سوى التلقي والانقياد.
ويرى ش نودة ( ،2009ص  )310اإغفال املدرسة املصية حلقيقة وضعها ابعتبارها حلقة يف سلسةل أولها
البيت ووسطها املدرسة وأآخرها اجملمتع اخلاريج ،كام أهنا تغفل حدود وظيفهتا اليت تمتثل يف اإعداد النشء اإعداداً
متاكم ًال ،مما يضيع علهيا فرصة تفهمها التالميذ وحسن معاملهتم وإاكامل تربيهتم املزنلية.
وقد رصدت اخلطة العربية للرتبية عىل حقوق الإنسان ( )5 :2008العديد من الإشاكليات املرتبطة ابلرتبية
عىل حقوق الإنسان يف دول الوطن العريب من حيث مدى:
 .1التوفيق بني العاملية واخلصوصية.
 .2تضمني املناجه والربامج ثقافة حقوق الإنسان.
 .3توافر العنص البرشي املؤهل للقيام مبهام الرتبية عىل حقوق الإنسان.
 .4توافر املوازانت املالية لتنفيذ برامج للرتبية عىل حقوق الإنسان.
 .5اإسهام القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية وابيق مؤسسات التنش ئة الاجامتعية يف جمال الرتبية عىل
حقوق الإنسان.
 .6خلل يف دور املؤسسات الإعالمية يف جمال التوعية والتثقيف حبقوق الإنسان.
وهذه الإشاكليات يف حاجة اإىل معاجلة اإذا أردان للمدرسة قياهما بدورها ،ول بد من اإجراء البحوث
وادلراسات وتشجيعها يف اجملالت السابقة ،اإضافة اإىل تنس يق اجلهود بني اكفة املؤسسات والطراف العامةل يف جمال
حقوق الإنسان ،يف اإطار رؤية شامةل وموحدة لتحقيق أهداف تربية الطفل عىل حقوق الإنسان.
وكشفت دراسة سكران ( ،2007ص  )25غياب حقوق الإنسان وغياب واحض حلقوق الطفل يف براجمنا
ومناجهنا ادلراس ية ،ويف حبث قام به اجمللس القويم حلقوق الإنسان حول خصائص ومفردات خطاب حقوق الإنسان
ابلكتب املدرس ية مبرحليت التعلمي الإلزايم والثانوي ،وأوصت ادلراسة برضورة اإعادة النظر لكية يف الآلية املتبعة يف جمال
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تأليف الكتب ادلراس ية ،ووضع اسرتاتيجية حمددة لتحديد أهداف وحمتوى املقررات ادلراس ية ،والابتعاد عن التأليف
الفردي.
وعليه تظل تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان يف قالهبا النظري الاكدميي دون تطبيق ،ويظل السؤال:
كيف نقارب ،اإذن ،مسأةل اإعداد الربامج أو املقررات والطرائق الرتبوية والكتب املدرس ية عىل حنو يدمع ثقافة حقوق
الإنسان وتفعيل النشطة ادلراس ية ،والنشطة املوازية لدلراسة ،واكفّة الفعاليات اليت تمت داخل املؤسسة التعلميية
وخارهجا؟
جمل
ل بد أن يكون تدريس حقوق الإنسان مضن مرشوع هنضوي شامل ،لنرش ثقافة حقوق الإنسان يف ا متع
بأمكهل ،مع مراعاة خصوصية جممتعنا املصي فامي يتعلق ابلقمي والعادات قدر الإماكن ،وأن يعمتد يف تدريس حقوق
الإنسان عىل تعزيز املواءمة بني القوانني ادلولية ،والقوانني احمللية واملامرسات اليت تقوم هبا مؤسسات ادلول الخرى.
خامس ًا -اجلهود العاملية يف تربية الطفل عىل حقوق الإنسان :أصدرت هيئة المم املتحدة العديد من الواثئق اليت تعزز
نرش ثقافة حقوق الإنسان ومهنا الربانمج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق الإنسان منذ عام  ،2005وقد ركزت املرحةل
الوىل ( )2009-2005عىل التثقيف يف جمال حقوق الإنسان يف النظامني التعلميي الابتدايئ والثانوي .وركزت املرحةل
الثانية ( )2014-2010عىل التثقيف يف جمال حقوق الإنسان يف التعلمي العايل وعىل الربامج التدريبية يف جمال حقوق
الإنسان للمعلمني واملربني .كام صدر اإعالن المم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق الإنسان يف
( ،)2007واذلي جدد التأكيد عىل حق لك فرد يف التعلمي ووجوب أن هيدف التعلمي اإىل الإمناء الاكمل لشخصية
الإنسان وإاحساسه ابلكرامة ،وأن ميكن مجيع الشخاص من املشاركة بشلك فعال يف جممتع ينعم ابحلرية وأن يعزز
التفامه والتسامح ،مع تأكيد أدوار املؤسسات التعلميية يف تعزيز وإااتحة التثقيف يف ميدان حقوق الإنسان .وصدرت
واثئق مماثةل عن العديد من املنظامت ادلولية ا إلقلميية .وتس هتدف اكفة هذه الآليات بلورة فهم مشرتك للمبادئ
واملهنجيات الساس ية للرتبية والتثقيف يف جمال حقوق الإنسان (اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ابملغرب ،2015 ،ص
.)11
ومت بذل العديد من اجلهود لتوفي الرتبية عىل حقوق الإنسان يف خمتلف مراحل التعلمي ،وذكل منذ عقد
اتفاقية المم املتحدة حلقوق الطفل ( )1989فقامت اليونسكو ومنظمة العفو ادلولية بنرش أدةل وقواعد اإرشادية للمعلمني
وغيمه ممن يتعاملون مع الطفال والبالغني حول كيفية تعلمي حقوق الإنسان للبالغني ،والتدرج بذكل يف املهنج ادلرايس
من مرحةل ما قبل الابتدايئ وحىت املرحةل الثانوية .وترى هذه املنظامت أنه ميكن العمل يف مرحةل ما قبل الابتدائية
واملراحل الابتدائية املبكرة عىل تمنية سلوكيات اإجيابية تتعلق ابحرتام الآخرين والعداةل والتعاون ،وقبول التنوع والتحيل
بروح املسؤولية .ويف املراحل الابتدائية املتقدمة ميكن تناول املفاهمي والقمي السابقة عىل حنو أمعق ،وإادماج أنشطة
أخرى تدور حول املواطنة وحقوق اجملمتع وقوانينه والصيغ املبسطة ل إالعالن العاملي حلقوق الإنسان واتفاقية حقوق
الطفل وهكذا). (Howe, Covell, 2013,p 45
ويشي حتليل الدةل والكتب الصادرة عن املنظامت ادلولية اإىل أنه هناك حاجة اإىل أن تركز الرتبية عىل حقوق
الإنسان عىل اجلوانب الآتية:
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 -1املهارات :مثل الإصغاء اإىل الآخرين ،وإاجراء حتليل أخاليق ،والتعاون ،والتصال ،وحل املشالكت ،والاعرتاض
عىل الوضع القامئ .وتساعد هذه املهارات الطالب يف حتليل العامل احمليط هبم ،وتفهم أن حقوق الإنسان يه طريقة
لتحسني حياهتم وحياة الآخرين ،والعمل من أجل حامية حقوق الإنسان.
 -2املعارف :من قبيل معرفة وجود واثئق حلقوق الإنسان ومعرفة احلقوق اليت تتضمهنا تكل الواثئق وأن هذه احلقوق
غي قابةل للتصف ،وتنطبق عىل مجيع البرش ومعرفة عواقب انهتاك حقوق الإنسان .وتساعد هذه املعارف الطفال
عىل حامية حقوقهم وحقوق الآخرين كذكل.
 -3املواقف :من قبيل أن حقوق الإنسان ذات شأن؛ وأن الكرامة الإنسانية متأصةل يف مجيع البرش؛ وأنه ينبغي احرتام
احلقوق .وتساعد هذه املواقف عىل تمنية الطفال أخالقيًا ،وتعدمه للمشاركة الإجيابية يف اجملمتع.
ُوطبِّّقت العديد من املبادرات يف الفصول واملدارس ،ومن بني أوائل املبادرات اكنت يف املدرسة الابتدائية املسامة De
 Vrijdagmarktيف بروجس  Brugesيف بلجياك واكن هذا مرشوع للرتبية الشامةل عىل حقوق الإنسان بداية من
عام  1990واش متلت هذه املدرسة عىل أطفال من معر الثالثة اإىل معر الثانية عرش واكن الهدف هو تعلميهم حمتوى
اتفاقية حقوق الطفل ابس تخدام البيداغوجيا ادلميقراطية ،وضامن مشاركة الطفل يف معلية التعمل .ومت تدريس احلقوق
للطفال املتضمنة يف التفاقية من خالل العديد من الوسائط مبا فهيا الفن والشعر .ومشلت النشطة الفنية صف
احلائط واليت تقدم أمثةل لنهتااكت حقوق الإنسان ،وتشكيل مجموعات صغية للك نشاط واس تخدام طريقة لعب
ادلور ،واملناقشات امجلاعية .ومت اس تخدام أنشطة تتناسب وميول واهامتمات الطفال واس تخدام ادلىم والعرائس مع
الطفال الصغر س نا ،يف حني اس تخدم لعب الدوار واملناقشات مع الطفال الكرب.
وقد أشارت ادلراسات اإىل أن هذه املبادرة قد زادت فهم الطفال من  12 – 3س نة واحرتام والاهامتم
ابلآخرين ،والفعال الاجامتعية مثل العداةل الاجامتعية واملوضوعات املرتبطة ابحلقوق مثل السالم واحلرب والالعداةل
واجلوع ،واكنوا أكرث ميال ملناقشة حقوق الطفال املهمشني واذلين يعيشون ابإعاقات والطفال من ذوي القليات الإثنية
).(DeCoene, De Cock, 1996: 627
تعل
أما يف كندا يف أواخر التسعينات يف  Cape Bretonفاس تخدمت مواد ميية مؤسسة بنا ًء عىل اتفاقية
حقوق الطفل واليت مت تطويرها من خالل التعاون بني املعلمني والطفال يف ثالث صفوف تعلميية .ففي الصف
السادس (الطفال من سن 13 – 11س نة) ركزت الرتبية عىل تقدمي حقوق الطفل وعالقهتا ابلطفل الفرد .ومشلت
موضوعات احلياة الصحية ،والمان الشخيص ،والرس واحلياة الرسية ،واس تخدام الدوية ،وصنع القرار .فعىل سبيل
املثال لتعلميهم حقهم يف الوقاية من اخملدرات مت اس تخدام لعب الدوار وتوضيح خطورة اس تخدام الدوية للتعامل مع
الضغوط .بيامن يف الصف الثامن (سن  )15-13اكن الرتكزي عىل العالقات والطفل ،واش متلت وحدات املهنج عىل
موضوعات اجلنس ،والعداةل الش بابية ،وانهتاك حقوق الطفل ،والاس تغالل .وقام الطفال بتحليل مقاطع الغاين
املوس يقية ملناقشة كيف أن احلق يف اجلنس يمت تقدميه عرب املوس يقا ،كام قاموا بعمل أفالم اكرتون عن حرية اخلطاب،
واحلقوق يف مواهجة المتيزي ..ويف الصف ( 12من سن  )19-17مت توس يع دائرة املعرفة حول حقوق الطفل مع الرتكزي
عىل التطبيقات من منظور عاملي .وهذه املوضوعات مشلت الطفال وتأثي احلروب علهيم ،وعامةل الطفال .ويف هذا
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املس توى مت متثيل مؤمتر المم املتحدة حول الطفال املتأثرين ابحلروب وتشكيل مجموعات من الطفال نظموا حمااكة
للمؤمتر .وتشي ادلراسات اإىل أن هذه املبادرة قد حققت حتس نا يف مناخ الفصل ،واملشاركة وسلوك الطفال
).(Howe, Covell, 2001,p 31
ً
وطبقت مبادرة احلقوق والاحرتام واملس ئولية ويطلق علهيا اختصارا  RRR Initiatiesيف مدينة هامبشي يف اجنلرتا،
وتعد من أحسن الامنذج العاملية لتعلمي الطفل حقوق الإنسان (Covell, Howe, McNeil, 2010: p 117,
).Covell, Howe, and McNeil, 2010
ومشلت هذه املبادرة الفصول واملدارس وهدفت اإىل حث مديري املدارس عىل احلاجة اإىل مشاركة اإطار
العمل القميي واملناخ املدريس الإجيايب لتحسني التعمل وخمرجات التعلمي .ومت حهثم عىل دراسة جتربة كيب بريتون
الكندية ،والنجاح اذلي حققته يف تعلمي احلقوق.
وقد بدأ التجريب الوىل لهذه املبادرة س نة  2002ولنجاهحا قامت السلطات احمللية يف هامبشي ووزارة
الرتبية بوضع خطة اسرتاتيجية للتنفيذ عىل مدار ثالث س نوات ،واش متلت عىل تقدمي التدريب للمعلمني ،وتطوير
مصادر التعمل ومراقبة التطورات احلادثة .ومت تنفيذ هذه اخلطة مع أطفال الروضة والصفوف الابتدائية .ومع بداية عام
 2012طبقت لك مدارس هامبشي هذه املبادرة .واكن الهدف اللكى لهذه املبادرة هو حتسني اخملرجات التعلميية من
خالل اإعادة تشكيل ثقافة املدرسة وبناء اإطار العمل القميي بناء عىل اتفاقية حقوق الطفل ،وتمنية املامرسات التعلميية
املتفقة معها .ومثلت معرفة احلقوق وفهمها والاحرتام واملس ئولية الاجامتعية الإطار القميي لس ياسات املدرسة .ون ُ ِّفّذ
اإطار العمل يف املدرسة كلك ،وبني الصفوف وبني املناجه وبني املامرسات املدرس ية ،والفصلية ،وامليثاق الخاليق
للمدرسة ،ورساةل املدرسة وقواعدها ومناجهها ،كام ُأتيح للطفال املشاركة يف العديد من الفرص لالشرتاك يف املدرسة
وإادارهتا ،وكذكل اس تخدام الطرق ادلميقراطية.
وقد أشارت ادلراسات اإىل أن املبادرة قد أسهمت يف حتقيق فهم أكرب حلقوق الإنسان وعالقهتا ابملس ئوليات،
وزايدة مس توايت تنظمي اذلات والثقة ابلنفس واجلهد وادلافعية واملشاركة يف املدرسة وحتقيق الإجناز .وهذه التغيات
املعرفية والوجدانية انعكست يف حتسن سلوك الطفال .حيث أشار املعلمون ومس ئولو املدرسة أهنم قد صاروا أكرث
احرتاما وتعاو ًان وأكرث حساس ية حلاجات الطفال الآخرين ،كام قلت معدلت ظاهرة التمنر ،وحدثت تغيات يف
املعلمني أنفسهم فالحظ املديرون تغيات داةل يف املعلمني حيث اس تخدم املعلمون طرق أكرث دميقراطية وإادارة أكرث
اإجيابية يف الفصول .واس امتع ًا أآراء طالهبم ووهجات نظرمه ،ولكام اكن الطالب أكرث مشاركة فاإن اإحساس املعلمني
ابلإجناز وقل دلهيم الإحساس ابلإرهاق الانفعايل والإحباط (.(Howe, and Covell, 2013
ويف نيوزيلندا نتيجة اإحساس املربني واملدافعني عن حقوق الإنسان بوجود مشالك ترتبط حبقوق الإنسان
مثل ظاهرة التمنر والسلوكيات العنيفة بني أطفال القليات يف املدارس ،وإاحساس املعلمني ومديري املدارس
ابلإحباط ،وجتزئة اجلهود ملواهجة املشالكت والنتاجئ احملبطة لهذه اجلهود .فاإنه بفضل جناح مبادرة كيب بريتون
وهامبشي مت تنفيذ مبادرة  ،Manna Tika Tangataوهدفت لتمنية ثقافة مدرس ية اإجيابية عىل أساس حقوق
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الطفل وحتقيق اإجنازات للك الطفال من خالل مدارس ومراكز الطفوةل املبكرة وحتويلها جملمتعات تعمل لتمنية وتطوير
املعرفة حبقوق الإنسان ومس ئولياته.
لق
ومت تبىن اإطار معل مبادرة هامبشي والتوجه حنو دمج الإطار ا ميي يف التدريس والتعمل وإادارة وتنظمي
املدرسة .وشارك فهيا لك أعضاء اجملمتع املدريس والقيادات املدرس ية واملعلمني وخمتلف العاملني والطالب وجملس
المناء والآابء وتعلمهيم حقوق الطفل ومس ئولياته .وذكل عىل أساس أن للك فرد يف املدرسة احلق يف املعامةل بكرامة
واملشاركة بصورة فعاةل يف التعلمي .ومت التعامل مع الطالب عىل أهنم مواطنني وهلم حقوق رصحية ومس ئوليات،
ويشاركون يف صنع القرار يف مدارسهم ،ومت تضمني تكل احلقوق يف املناجه واملامرسات والس ياسات املدرس ية (HRIE,
).2009
ومت تنفيذ مبادرة تعلمي حقوق الإنسان لطفل الروضة بواسطة الكندية ابميال والبيج من خالل برانمج مقدم
للطفال يف سن ثالث وأربع س نوات يف كولومبيا الربيطانية خالل مدة ثالث شهور .وتقدمي مرشوع احلقوق من
خالل مدى من النشطة واس تخدام كتب التلوين لتدريس احلقوق للك طفل وهدف املرشوع اإىل نقل اهامتم الطفال
من رغباهتم الفردية اإىل حاجات اجملمتع؛ وذكل لزايدة مس توايت التعاون والإيثار والتعاطف مع اجملمتع .وحققت املبادرة
نتاجئ اإجيابية ،فقد أوحضت أن تعلمي الطفال اتفاقية حقوق الطفل بطرق تتناسب مع أعامرمه أدى اإىل اإعادة تشكيل
بيئة التعمل فعندما مت استبدال قواعد الفصول ابحلقوق ،فاإن احلاجة اإىل تدخل الكبار من املعلمني صارت أقل ،وصارت
أحاديث الطفال أقرب اإىل التبادل احملرتم للفاكر ،وتغي سلوك الطفال جتاه أقراهنم بصورة واحضة ،وأظهرت
تفاعالهتم فهم لعاملية احلقوق ،وأمهية ادلفاع عن حقوق الآخرين ،وحتول الرتكزي من "أان" اإىل الرتكزي عىل
"حنن").(Wallberg, and Kahn, 2011
آ
تأسيس ًا عىل ما تقدم؛ ميكن القول اإن تربية الطفل عىل حقوق الإنسان تتضمن اجلوانب التية:
 -1ل بد أن تنطلق تربية الطفل عىل حقوق الإنسان من ثقافة جممتعية ورؤية شامةل قواهما الإميان بأمهية حقوق ا إلنسان
واحلفاظ علهيا ،وكوهنا أساس ًا لتقدم أي جممتع اإنساين .ومن مث تنطلق مجيع مؤسسات اجملمتع ومهنا املؤسسات التعلميية يف
اإطار تكل الرؤية الشامةل وأهدافها املتنوعة ،ويتحقق التنامغ وتنس يق اجلهود ،مبا يوفر املناخ اجملمتعي ادلامع لعمل
املدرسة من ابيق أطراف ومؤسسات اجملمتع.
 -2تعلمي الطفل ممارسة حقوقه ،وادلفاع عهنا ،واحلفاظ كذكل عىل حقوق الآخرين مبا يعنيه من توعيته حبقوقه
وواجباته ،وإاكسابه املهارات والاجتاهات والقمي املطلوبة اإضافة اإىل معرفته وتوعيته بتكل احلقوق.
 -3تعزيز القمي الإجيابية املنبثقة الإعالن العاملي حلقوق الإنسان القمي املتضمنة يف املواثيق والعهود ادلولية ،ويه الكرامة
الإنسانية واملساواة ،والتعاون ،الاحرتام ،العداةل ،املشاركة ،احرتام التنوع ،املسؤولية ،القبول.
 -4البعد التوازين للرتبية عىل حقوق الإنسان بني البعد احمليل (ثقافة اجملمتع) والبعد العاملي (التفاقيات واملواثيق والعهود
ادلولية) ،فال بد أن تراعى تكل الرتبية التوازن بني البعدين ،مفا قد يقبهل جممتع كحق اإنساين قد يعد خرق ًا للتقاليد والقمي
يف جممتع أآخر ،كام يف حاةل حقوق الشواذ واملثليني.
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 -5التواصل والتنس يق بني اكفة الطراف العامةل يف حقوق الإنسان سواء مدنية أو حكومية ،حملية أو عاملية،
والوزارات اخملتلفة.
لتعل
س
 -6بداية الرتبية عىل حقوق الإنسان من مرحةل الروضة ،وا مترارها يف ابيق املراحل ا ميية ابختالف املس توايت
والهداف.
 -7تدريب اكفة العاملني يف املدرسة سواء املعلمني أو املديرين أو املرشفني الرتبويني عىل كيفية التعامل مع الطفال،
وتوعيهتم حبقوق الطفل والإنسان ،وكيفية احلفاظ علهيا.
 -8إاشاعة مناخ دميقراطي يدمع حرايت التلميذ واكفة العاملني يف املدرسة هو أساس تربية الطفل عىل حقوق الإنسان.
 -9تضمني املقررات املوضوعات واملفاهمي املرتبطة حبقوق الإنسان ،واس تخدام اسرتاتيجيات التعمل النشاط ،واحلوار
واملناقشة ،والتعمل التعاوين ،والتعمل الاس تقصايئ ،والنشطة الصفية والالصفية اكملسابقات بني التالميذ ،ولوحات
احلائط وغيها كوس يةل لتعلمي الطفل حقوقه وواجباته؛ فلك نشاط يس تخدم جتربة الطفال كنقطة انطالق -10 .اإن
اكفة اجلهود املبذوةل لتدريس حقوق الإنسان تشرتك يف السامت الآتية (المم املتحدة ،2003 ،ص:)79
•منظومة القمي الساس ية ملبادئ حقوق الإنسان العاملية ،مثل كرامة الإنسان واملساواة.
•احملتوى املتأصل يف واثئق حقوق الإنسان الرئيس ية ،اكلإعالن العاملي حلقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
•قبول عاملية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليهتا للتجزؤ.
•الوعي بتشابك العالقة بني حقوق الإنسان ومسؤوليات الفرد وادلوةل.
•فهم حقوق الإنسان عىل أهنا معلية متطورة تس تجيب لتطور فهم احتياجات البرش ودور املواطنني واملنظامت غي
احلكومية يف طرح شواغلهم عىل الساحة ادلولية.
سادساً -التصور املقرتح لرتبية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان :اإن الرتبية عىل حقوق الإنسان يه مرشوع
سوس يوثقايف ،هيدف اإىل حتديث العقل ثقافي ًا ،وتمنية وضع الإنسان اجامتعي ًا ،وتنوير القمي يف أفق عقالين إانساين
حترري يقر احلق وحيرتم الواجب ،وإاقامة ذكل عىل نظام س يايس دميقراطي ينسجم وهذا الإطار الثقايف التنويري
الإنساين.
فالرتبية عىل حقوق الإنسان تركز عىل تكوين خشصية الطفل واملتعمل ،عىل أساس نظرته للحياة ،ووجدانه
ومشاعره ،وفق ما تقتضيه ثقافة حقوق الإنسان من ممارسات وعالقات بني الفراد ،ومن مث بني الفرد واجملمتع ،فالرتبية
عىل حقوق الإنسان هتدف يف الس نوات الوىل للتحاقه ابلتعلمي اإىل بناء مشاعر الثقة والتسامح والتضامن
الاجامتعيني .فهذه املشاعر يه أساس لك الثقة املرتبطة حبقوق الإنسان ،وهكذا ميكن النظر اإىل الرتبية عىل حقوق
الإنسان عىل أهنا هتدف اإىل مساعدة املتعلمني عىل تعرف وفهم احلقوق والواجبات ،هبدف تطبيق مبادئ حقوق
الإنسان عىل أمكل وجه يف الفضاء اجملمتعي العام ،وتكوين املواطن املتش بع ابلقمي ادلميقراطية ومبادئ حقوق ا إلنسان،
والقادر عىل ممارس هتا يف سلوكه اليويم من خالل متسكه حبقوقه واحرتام حقوق غيه ،واحلريص عىل حقوق ومصاحل
اجملمتع بقدر حرصه عىل حقوقه وادلفاع عهنا عرب أدائه لواجباته بلك أمانة وإاتقان .ول تكتفي هذه الرتبية احلقوقية حبشد
اذلهن مبعلومات حول الكرامة واحلرية واملساواة والاختالف ،وغي ذكل من احلقوق؛ بل اإهنا تقوم أيضا عىل متكني
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املتعمل من ممارسة تكل احلقوق ،وأن يؤمن هبا وجدانيا ،وأن يعرتف هبا كحقوق للآخرين ،وأن حيرتهما مكبادئ ذات قمية
عليا .اإهنا ليست تربية معارف للتعمل فقط ،وإامنا يه تربية قمي للحياة واملعيشة.
وهناك العديد من الآليات والوسائل اليت ميكن اتباعها لتفعيل تربية الطفل املصي عىل حقوق الإنسان وذكل
عىل النحو الآيت:
أولً -تبين ونرش ثقافة حقوق الإنسان يف اجملمتع املصي :فال بد من تطوير املناخ اجملمتعي مبا يدمع ويؤصل ثقافة حقوق
الإنسان يف اجملمتع املصي ،ويسهم يف قيام مؤسسات اجملمتع بدورها يف تربية الطفل عىل حقوق الإنسان وذكل من
خالل:
 التنس يق بني اكفة الوزارات والهيئات (اجمللس القويم حلقوق الإنسان ،ووزارة ادلاخلية ،وزارة الرتبية والتعلمي ،وزارةالتعلمي العايل ،وزارة الش باب والرايضة ،وزارة الوقاف ،الزهر والكنيسة ،وزارة الثقافة ،ومنظامت اجملمتع املدين)
لنرش ثقافة حقوق الإنسان يف اجملمتع املصي وأمهية احلفاظ علهيا.
 تنفيذ محالت اإعالمية واسعة بداية لك عام درايس ،لإعالم وتوعية اجملمتع وأفراده حبقوق الطفال ،وحقوق الإنسان،ومظاهر حامية هذه احلقوق ،واملضامني الرتبوية حلقوق الإنسان ،وتنفيذ برامج وحلقات وندوات تليفزيونية ملناقشة
حقوق الإنسان مع املتخصصني.
 مشاركة الفئات الاجامتعية املهنية اخلاصة يف تنفيذ برامج التوعية حبقوق الإنسان لاكفة العاملني ابملدرسة (احملامون،القضاة ،الطباء ،الطباء النفس يون ،الرتبويون ،ورجال ادلين) سواء يف دور العبادة أو يف املدارس أو وسائل الإعالم
أو منظامت اجملمتع املدين يف نرش ثقافة حقوق الإنسان ،وتوعية الآابء والهمات ابحلفاظ عىل حقوق الطفال ،ونرش
وتنفيذ برامج التوعية حبقوق الإنسان.
 اإنتاج مواد اإعالمية موهجة للطفال تالمئ ثقافتنا وتبىل حاجات الطفل املصي العقلية ،واملعرفية ،والوجدانية بأسلوبش يق وجذاب ،ويشارك يف اإنتاج هذه املواد والربامج خرباء اإعالميون وتربويون مع الرتكزي عىل نرش قمي وثقافة حقوق
الإنسان ،وتعريف الطفل حبقوقه وواجباته.
 الاهامتم بربامج حمو أمية الطفال وحماوةل القضاء عىل مشلكة الترسب من التعلمي ابعتباره أكرث روافد المية يف مصمع التوسع يف اإنشاء مدارس الفصل الواحد ،ومدارس اجملمتع ،وذكل من أجل حتقيق حق التعلمي السايس مجليع
الطفال ،وخاصة من حرموا من التعلمي من الطفال.
 لبد من توافر س ياق اجامتعي دامع حلقوق الإنسان واملواطنة ،ذكل أنه لكام ازدادت قوة العوائق الاكحبة لثقافةاملواطنة يف اجملمتع لكام اكنت املدرسة عاجزة عن حتقيق الهداف املنوطة هبا وإاجناز الوظائف املنتظرة مهنا ٬وابلتايل
هدر احلقوق والواجبات.
اثني ًا -تبين وزارة الرتبية والتعلمي لنرش ثقافة حقوق الإنسان يف التعلمي املصي :لوزارة الرتبية دور كبي يف جناح ودمع
أآليات الرتبية عىل حقوق الإنسان ،والتنس يق لنشطهتا وفاعلياهتا اخملتلفة .وميكن أن يكون ذكل من خالل الإجراءات
الآتية:
لتعل
 -1تشكيل جلنة مركزية يتكون أعضاؤها من اجلهات املعنية حبقوق الإنسان ،والش ئون الاجامتعية ،وا ميية والمنية يف
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لك من :وزارة العدل ،ووزارة الش ئون الاجامتعية ،ووزارة ادلاخلية ،ووزارة الرتبية ،ووزارة التعلمي العايل ،وهيئات حقوق
الإنسان احلكومية واملدنية .وذكل للقيام مبراجعة الس ياسة العامة للتعلمي يف مص والوقوف عىل متطلبات اإعداد وتنفيذ
مناجه تعلمي حقوق الإنسان يف مؤسسات التعلمي العام ،وحتديد املوضوعات املتعلقة حبقوق الإنسان املناس بة للك مرحةل
تعلميية ،وذكل ابلرجوع اإىل مصادر الثقافة املصية ،والقوامئ املس تخلصة من الحباث وادلراسات املنبثقة من منظامت
حقوق الإنسان احمللية ،وا إلقلميية ،والعاملية ،والبحوث اليت ُأجريت يف اجلامعات املصية ،وحتديد أهداف تدريس حقوق
الإنسان يف لك مرحةل تعلميية ،وحتديد املوضوعات املتعلقة حبقوق الإنسان اليت جيب أن تأخذ طريقها يف املقررات
ادلراس ية أو تصممي مناجه مس تقةل للك صف درايس ،وحتديد اسرتاتيجيات وطرق تدريس ية فاعةل ،وإاعداد أدةل مرجعية
للمعلمني معدة من قبل خرباء متخصصني .وإاعداد وتنفيذ دورات تدريبية للمعلمني واملرشفني الرتبويني ومديري املدارس
لتوعيهتم بكيفية اس تخدام الدةل املرجعية ،وهتيئة الهجزة والوسائل التعلميية والتقنية الالزمة لتدريس حقوق الإنسان
بصورة فاعةل ،وجتريب تدريس مناجه حقوق الإنسان قبل تعمميها عىل املدارس لتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف
ملعاجلهتا.
ً
 - 2تدريس حقوق الإنسان بداية من مرحةل رايض الطفال وليس من املرحةل الابتدائية حبس باهنا مرحةل ممزية يف تكوين
خشصية الطفل.
آ
اثلث ًا -تطوير البيئة املدرس ية وحتسني املناخ املدريس :فالبيئة املدرس ية جيب أن توفر الليات والوسائل والس بل
ادلامعة ملامرسة الطفل حلقوقه وادلفاع عهنا ،مبا جيعلها تقوم ابدلور الكرب يف تربية الطفل عىل ممارسة حقوقه ،وانتقال
الرتبية عىل حقوق الإنسان من املس توى النظري اإىل املس توى التطبيقي ،وذكل يسهم يف اإكساب الطفل املهارات
والاجتاهات ادلامعة لثقافة حقوق الإنسان .وميكن حتقيق ذكل الهدف من خالل:
 تصممي البيئة املدرس ية عىل أهنا بيئة اجامتعية لها طابعها وقميها اخلاصة ادلامعة حلقوق ا إلنسان وذكل من خالل (قميوثقافة املدرسة ،س ياسات الإدارة املدرس ية ،بىن ومعليات احلومكة داخل املدرسة ،وممارسات الإدارة املدرس ية،
ومداخل وطرق التدريس ،ومداخل وأساليب التقومي ،ومشاركة التالميذ ،والتقيمي اذلايت للمدرسة) حبيث يتس ىن
للطفال بش ىت املواقف حىت مواقف اللعب أن يدركوا حقوقهم ،وأن يثبتوا ذواهتم حبرية مع تقبل مس ئولياهتم ،وأن
يدمعوا أنفسهم عن طريق اخلربة املبارشة مبا يدمع قميهتا يف نفوس الطفال ويؤدى اإىل ترس يخها ممارسة وفعال وسلواكً.
 نرش مناخ من احلرية وادلميقراطية واحرتام حقوق الإنسان والطفل يف املامرسات اليومية يف مجيع مؤسسات التعلمي،حبيث ل تتعارض سلوكيات الساتذة أو مديري املدارس أو العاملني ابملدرسة مع قمي ومبادئ حقوق ا إلنسان.
 مراجعة وتطوير القوانني واللواحئ الطالبية واملدرس ية حبيث تضمن قمي املساواة بني التالميذ وعدم المتيزي ،والاحرتام،والتنوع ،للك التالميذ والعاملني ابملدرسة ،وضامن اإعطاء العاملني واملعلمني والطالب اكفة حقوقهم ورفع الظمل عهنم
وإااتحة الطرق القانونية لتحقيق العدل والإنصاف؛ ومن هنا فال بد من تطوير اللواحئ والقوانني مبا يسهم مشاركهتم يف
الترشيع ملواقعهم وملؤسساهتم العلمية.
لتعل
 تدريب لك املعنيني ابلعملية الرتبوية وا ميية عىل ثقافة حقوق الإنسان ،وكيفية تفعيلها ميداني ًا سواء اكنوا صناعقرار ،أو خرباء مناجه ،أو مؤلفني للكتب املدرس ية ،أو معلمني أو مرشفني تربويني أو مديري مدارس.
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 عقد دورات تدريبية وندوات ابملدارس لتوعية املعلمني ومديري املدارس والعاملني ابملدرسة حبقوق الطفال ،وكيفيةعىل التعامل مع الطفال ،وتعريفهم بأهداف تدريس حقوق الإنسان ،والتوعية بكيفية تطبيقها واحلفاظ علهيا ،وعدم
املساس هبا.
ً
ً
رابع ًا -إاعداد وتدريب املعلمني لتدريس حقوق الإنسان :اإن اإعداد املعمل اإعدادا صاحلا هو جحر الزاوية يف العملية الرتبوية
والتعلميية ،فاملعمل هل أكرب الثر يف سلوك التالميذ؛ ومن مث فهناك حاجة اإىل:
 مراجعة وتطوير برامج اإعداد املعلمني يف مؤسسات اإعداد املعمل اخملتلفة مبا يضمن اكتساب املعلمني املعارف واملهاراتوالاجتاهات والقمي ادلامعة لثقافة حقوق الإنسان ،ويسهم يف قياهمم بأدوارمه يف الرتبية عىل حقوق الإنسان معرف ًة
وتطبيق ًا .ومراجعة مقررات حقوق الإنسان املقدمة للطالب املعمل ،وتدريب أعضاء هيئة التدريس بتكل املؤسسات
عىل الاسرتاتيجيات وطرق التدريس احلديثة لتعلمي حقوق الإنسان والرتبية علهيا.
 تنظمي برامج تدريبية للمعلمني ُأثناء اخلدمة أو قبلها هبدف صقل وتقيمي ش ىت أساليب التعلمي املطبقة يف املدرسة،وتوفي املواد الالزمة لتدريب املعلمني حىت يزداد تأثيمه كامنذج حتتذى هبا فامي يتعلق مببادئ حقوق ا إلنسان.
خامس ًا -تطوير املناجه ادلراس ية:
* ينبغي أن تعمتد تربية الطفل عىل حقوق الإنسان عىل مهنجية املشاركة والتفاعل حبيث ي ُرشك الطالب يف معلية
التعمل إارشااكً اكم ًال ،فيصبحون مع معلمهم مكتشفني نش يطني للعامل احمليط هبم ،بد ًل من أن يكونوا جمرد متلقني سلبيني
خلربة املعمل ،فال بد من اس تخدام اسرتاتيجيات التعمل النشاط ،والتعمل التعاوين ،والتعمل اذلايت ،والاس تقصاء،
واس تخدام النشطة الصفية والالصفية يف تعزيز مبادئ وقمي حقوق الإنسان.
* تضمني مناجه الرتبية الفنية واللغة العربية وادلراسات الاجامتعية مفاهمي حقوق الإنسان وكيفية حتقيقها ،ومفاهمي احلرية،
والتسامح واملساواة ،واحرتام القمي اخللقية.
آ
* تبىن قمي ومفاهمي حقوق الإنسان اكلعزتاز ابلنفس واحرتام الخرين ،والاهامتم ابلتوعية حبقوق النساء والطفال بل
وحق اجلنني ابعتباره اإنسا ًان يف حمك التكوين سواء يف التغذية السلمية أو الرعاية الصحية.
* اإعداد ونرش أدةل وكتب مدرس ية لتعلمي حقوق الإنسان يف املدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ،وكتب مرجعية
يف جمال حقوق الإنسان ،وإااتحهتا يف املكتبات املدرس ية.
سادساً -تطوير النشطة املدرس ية الالصفية مبا يسهم يف نرش ثقافة حقوق الإنسان:
 جمال النشطة الاجامتعية  : SOCIAL ACTIVITIESتعد من أمه الساليب التعلميية اليت جيب أن تستمثر يف نرش ثقافةحقوق الإنسان دلى الطالب يف خمتلف املراحل التعلميية ،لكوهنا تقدم للتالميذ اخلربات احلياتية املبارشة املتعلقة حبقوق
الإنسان واليت تساعدمه عىل فهم القضااي واملشالكت اليت ميارسها أفراد اجملمتع .وتنفذ هذه النشطة عن طريق متكني
التالميذ من القيام بزايرات ميدانية لبعض املؤسسات اجملمتعية ذات العالقة حبقوق الإنسان ،اكحملامك الرسية ،ومراكز
الرشطة وادلفاع املدين ،ومنظامت حقوق الإنسان سواء احلكومية أو الهلية ،وعقد لقاءات مع املسؤولني فهيا للوقوف
عىل املامرسات احلقوقية يف اجملمتع وما يكتنفها من انهتااكت لهذه احلقوق ،ودور هذه املؤسسات يف معاجلهتا.
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 النشطة الثقافية  :CULTURAL ACTIVITIESتعد النشطة الثقافية يف املدرسة من أفضل املواقف التعلميية اليتيس تطيع املعلمون بواسطهتا تدريب التالميذ عىل س بل التوعية مبفاهمي ومبادئ وحقوق الإنسان ،ذلكل وجب التخطيط
لهذه النشطة بعناية فائقة حىت ميكهنا حتقيق أهدافها املنشودة .وميكن تنفيذ النشطة الثقافية لتعميق حقوق الإنسان فهامً
وممارسة عن طريق:
أ -توظيف الإذاعة املدرس ية ،والصحافة املدرس ية ،حيث ميكن اإعداد وتنفيذ الربامج الهادفة اليت تسهم يف تثقيف الطفال
ثقافة عامة حول حقوق الإنسان ،وميكن اإكساب التالميذ اخلربات املعرفية اليت متكهنم من الوقوف عىل القضااي
واملوضوعات واكفة املشالكت املتعلقة حبقوق الإنسان حملي ًا وإاقلميي ًا وعاملي ًا ،ويساعد النشاط الصحفي الطفال عىل صقل
مواههبم وقدراهتم املهارية يف خدمة اجملمتع يف جمال حقوق الإنسان.
ب  -توظيف املرسح املدريس :يعد املرسح املدريس من أفضل وأمه الساليب التعلميية لنرش ثقافة حقوق ا إلنسان،
وتعميق مفاهميها ومبادهئا دلى التالميذ بشلك معيل تطبيقي ،فهو وس يةل لتبس يط مناجه تعلمي حقوق الإنسان وإاثراء
مضاميهنا دلى التالميذ ووس يةل انحجة لتدريب التالميذ عىل متثيل ما يدور حوهلم من مشالكت وقضااي تتعلق ابنهتااكت
حقوق الإنسان ،وحماوةل اإجياد احللول املناس بة لتكل املشالكت ،وهو وس يةل للكشف عن مواهب التالميذ وإابداعاهتم
املهارية يف ش ىت اجملالت العلمية أو الثقافية أو الاجامتعية.
جـ -تشجيع املسابقات بني التالميذ يف جمال نرش ثقافة حقوق الإنسان ،مكسابقات جمالت احلائط ،والرمس،
واملرسحيات المتثيلية ،وغيها.
 قامئة املراجع: -1المم املتحدة ( :)2003مبادئ تدريس حقوق الإنسان :أنشطة معلية للمدارس الابتدائية والثانوية ،جنيف :المم
املتحدة.
 -2البداينة ،ذايب وأآخرون ( :)2008عوامل اخلطورة يف البيئة اجلامعية دلى الش باب ،اجمللس العىل للش باب،
وجامعة مؤتة ،الردن.
 -3السورطى ،يزيد عيىس ( :)2008السلطوية يف الرتبية العربية ،الكويت :عامل املعرفة.
 -4العامري ،الصديق الصاديق ( :)2014الرتبية عىل املواطنة وحقوق الإنسان مرشوع تكوين مواطن الغد ،جمةل علوم
الرتبية ،ع ،59 .ص .39-30
 -5اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ابملغرب ( :)2015الرتبية عىل املواطنة وحقوق الإنسان :فهم مشرتك للمبادئ
واملهنجيات ،اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ،الرابط ،املغرب.
لت
 -6الهييت ،هادي نعامن ( :)2002ثقافة حقوق الطفل :ادللةل والرضورة ،جمةل الطفوةل وا منية ،ع ( ،)8اجملدل الثاين،
خريف .2002
 -7جامعة ادلول العربية ( :)2008اخلطة العربية للرتبية عىل حقوق الإنسان ،دمشق.
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 -8حنا ،تودرى مرقص ( :)2013الرتبية من أجل تأصيل ثقافة حقوق الطفل يف اجملمتع املصي ،حبث مقدم اإىل املؤمتر
العلمي ادلويل الول" ،رؤية استرشافية ملس تقبل التعلمي يف مص والعامل العريب يف ضوء التغيات اجملمتعية املعارصة"،
لكية الرتبية ،جامعة املنصورة ابلشرتاك مع مركز ادلراسات املعرفية ابلقاهرة ،يف الفرتة من .2013 ،21-20
 -9دميان ،اإميل ش نودة ،وعبد الرحمي ،سامح مجيل ،ومقر ،عصام توفيق ( :)2009تعلمي حقوق ا إلنسان :الفلسفة
والواقع .القاهرة :املؤسسة العربية لالستشارات العلمية.
 -10سكران ،محمد محمد ( :)2007الرتبية وحقوق الإنسان ،حبث مقدم اإىل املؤمتر العلمي احلادي عرش ،لكية الرتبية،
جامعة طنطا ،الرتبية وحقوق الإنسان 8-7 ،مايو .2007
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الأفكار اللاعقلانية لدى عينة من الأزواج

د .قوارح محمد أ .شرع رباب

الأفاكر الالعقالنية دلى عينة من الأزواج يف ضوء بعض املتغريات ادلميوغرافية
د .قوارح محمد جامعة قاصدي مرابح بورقةل.
أأ .رشع رابب جامعة عامر ثليجي ابلأغواط.
 امللخص :عاجل هذا املقال موضوع طبيعة ا ألفاكر الالعقالنية دلى عينة من ا ألزواج ،واليت تعد منط من أأمناط التفكرياخلاطئ دلى ا ألفراد ،وقد مت الكشف عن الفروقات املوجودة يف هذه ا ألفاكر دلى عينة ادلراسة وفق متغرياي مدة
الزواج واملس توى التعلميي للك من الزوجني ،وقصد املعاجلة املهنجية لدلراسة فقد مت الاعامتد عىل املهنج الوصفي نظرا
ملالمئته مع طبيعة ادلراسة ،وبغية احلصول عىل البياانت من عينة ادلراسة مت اس تخدام مقياس ا ألفاكر الالعقالنية
للرحياين اذلي مت بنائه س نة ( ،)1985وقد مشلت ادلراسة ا ألساس ية عىل عينة قواهما  200زوج وزوجة مقسمني
ابلتساوي ،وبعد املعاجلة الإحصائية للبياانت احملصل عليه خلصت ادلراسة اإىل أأن طبيعة ا ألفاكر الالعقالنية دلى
ا ألزواج اكنت منخفضة ،و أأما عن الفروق املوجودة يف ا ألفاكر الالعقالنية ابختالف لك من مدة الزواج واملس توى
التعلميي فاكنت منعدمة يف متغري مدة الزواج وموجودة يف متغري املس توى التعلميي.
 اللكامت املفتاحية :ا ألفاكر الالعقالنية ،املتغريات ادلميوغرافية.Irrational ideas among a sample of couples in light of some of the demographic
variables
-Abstract: This article addressed the subject of study of irrational thoughts among a
sample of couples, which is a pattern of faulty thinking patterns of individuals, have
been detected differences in these ideas in the study sample in accordance with
mtghirai the duration of marriage and level of education of both spouses, in order to
study methodological treatment they have been relying on descriptive as to fit it with
the nature study, in order to obtain the data of the study sample were using irrational
ideas llrihani that was built years (1985), and the study included On a sample of 200
husband and wife divided evenly, after statistical treatment of data obtained the study
concluded that the nature of the irrationality of couples ideas were low, as differences
in ideas both differently irrationality duration of marriage and level of education were
lacking in a variable duration of marriage and exist in a variable level of education.
- Key words ideas irrationality, demographic variables.
 مقدمة :مزي هللا الإنسان بأأن جعل هل عقال يفكر به ويدير به شؤون حياته ،وما توصل اإليه يف جوانهبا اخملتلفة(الاجامتعية ،املهنية ،الزواجية...اإخل) ما هو الإنتاج لعمليات التفكري اذلي يعد أأعىل مراتب املعرفة و أأرقاها ول ترجع
أأمهية اإىل كونه أأداة لتقدم الإنسان حفسب ،بل ابعتباره رضورة وجود اس مترارية بقائه عىل ا ألرض ،اإىل جانب ماهل من
أأمهية كبرية يف مساعدة الفرد عىل التكيف مع عامله اخلاريج اإذا اكنت طريقة تفكريه بشلك منطقي وواقعي،
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واملشالكت اليت تواجه الإنسان تنعكس عىل سلوكه و أأداته وحىت طريقة تفكريه وابلتايل يكون تعامهل مع من حوهل
انطالقا من معتقدات غري واقعية أأو أأفاكره لعقالنية فيتحدثون هبا عىل هيئة ينبغي وجيب ومفروض مما نؤثر عىل
حياته املهنية والاجامتعية والزوجية والزواج أأمر فطري ،يعمل التفكري فيه عىل حتقيق مجموعة من الوظائف النفس ية
والبيولوجية والاجامتعية ،وحتقيق ا ألمن النفيس الاجامتعي وإاش باع الغرائز اجلنس ية بطريقة مرشوعة والزواج عالقة
هممة بني الزوجني يقوم قمي دينية واجامتعية واقتصادية وعامل أأسايس ينظم بقاء النوع الإنساين كونه معلية تفاعليه
ومس مترة بني الزوجني يعدان يف ا ألصل خشصني خمتلفتني عن بعضهام البعض وهو ما ينبع من مساحة التفاق بيهنام رمغ
تباين سامت خشصيهتام ،ومع ذكل فليس لك زواج انحج وسعيد حيث أأن توافق أأو عدم توافق الزوجني قد ينشأأ عىل
مر أأايم أأو دورة أأو مراحل احلياة الزوجية وخباصة يف عرصان احلايل املتسم ابلرسعة واملفاجئة يف تعربه ،ذلا فاإن احلياة
أأصبحت تتطلب الكثري من اجلهد العقيل والنفيس ملواهجة.
 مشلكة ادلراسة :الإنسان اكئن يح عاقل منفرد يف نوعه وهو حني يفكر ويسكل بطريقة عقالنية يصبح ذا فعاليةويشعر ابلسعادة والكفاءة( .الش ناوي ،د ،ت ،ص .)92
ومن مضن العمليات العقلية العليا ذات ا ألثر الهام يف سلوك الفرد وتوجهيه كام أأشار اإليه "جون ديوي" بأأنه
الإجراء اذلي تقدم فيه احلقائق لمتثل حقائق أأخرى بطريقة تس تقرى معتقدا ما عن طريق معتقدات سابقة عليه
(محمد ،2006،ص .)22
كام يعد معلية ذهنية يتطور فهيا املتعمل من خالل معليات التفاعل اذلهين بني الفرد وما يكتس به من خربات
وهيدف لتطوير ا ألبنية املعرفية والوصول اإىل افرتاضات وتوقعات جديدة وهذه الأبنية املعرفية تتطور بشلك منطقي
وسلمي وواقعي ،فاإذا اكن التفكري واقعي وسوي بسبب التفكري العقالين ل ألفاكر اذلي يدفع اإىل الهدوء النفيس مما جيعل
الفرد يس تجيب للموافق وا ألحداث اليت تعرتضه بطريقة تكيفيه نتيجة اإدراكه هلام وميكن أأن يكون غري واقعي بسبب أأنه
مش تق من مقدمات خاطئة تدفع السلوك اإىل الفشل بسبب كونه مبنيا عىل اجتاهات غري معقوةل يف تفكريه الالعقالين
وإادراكه للموقف مما يؤثر عىل مشاعره وانفعالته وسلوكه.
ويشري يوسف ( )2001اإىل أأن ا ألفاكر الالعقالنية تعد منط من أأمناط التفكري املريض اليت تؤدي اإىل
اضطراابت يف سلوك الفرد ومن هذا املنطق يرى "اإليس" أأن ا ألفاكر الالمنطقية يه املسؤوةل عن الكثري من
الاضطراابت اليت يصاب هبا البرش جوهرها أأن الناس يعيشون بقدر كبري بناءا عىل أأسلوب تفكريمه الهازم لذلات
والغري منطقي وخاصة بتبنهيم للتفضيالت والرغبات وجعلها فروضا مطلقة وتعسفية عىل أأنفسهم وعىل الخرين.
ومن ادلراسات اليت أأشارت اإىل هذا اجلانب دراسة "رتيب" ( )2000اليت هتدف اإىل الكشف عن العالقة
بني ا ألفاكر الالعقالنية والقلق الاجامتعي عىل طلبه وطالبات جامعة دمشق ودلت النتاجئ عىل انتشار ا ألفاكر
الالعقالنية برصف النظر عن اجلنس والتخصص ،كام توصل "جودل فرايد وسوسنسيك" ( )1975اإىل أأن املعتقدات
الالعقالنية لها تأأثري عىل اجلانب الانفعايل للفرد اذلي يظهر من خالل قلق التفاعل بني ا ألشخاص وكذكل قلق
التحدث أأمام الخرين من انحية أأخرى  ،وهذا من شأأنه أأن يؤثر عىل احلياة بشلك عام واحلياة الزوجية بشلك خاص
كون أأن العالقة الزوجية من أأمه العالقات الإنسانية يف حياة الرجل واملر أأة ،ذلكل يويل علامء الصحة النفس ية أأمهية
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خاصة دلراسة ا ألرسة حيث يعد الزواج من أأمه حمددات الصحة النفس ية للك من الزوجني وا ألبناء ،كام أأشار ،محمود
مقر فالتة ،اإىل أأن احلياة الزوجية السعيدة تساعد عىل اإش باع العديد من احلاجات ا ألساس ية دلى الزوجني من اجلنس
واحلب والتقدير والاحرتام املتبادل تكل اليت دفعت لك مهنام اإىل السعي ابلزواج ابلخر خاصة اإذا مت هذا الزواج بعد
اختبار أأو حتديد طرف من الزوجني أأو لكهيام الخر نتيجة قناعة أأن الطرف الخر ممكل أأو هو ما يتطلع اإليه ا ألول أأو
لكهيام ،وإاذا اكنت احلياة الزوجية السعيدة يف جانب من أأمه جوانهبا تؤدي اإىل حتقيق الرضا اذلايت لذلات نفسها اليت
وجدت جزهئا الخر املمكل لها فاإن هذا يؤدي اإىل حتقيق جناحات كبرية يف جوانب كثرية من حياة الزوجني السعيدين
وكذا املتوافقني زواجيا وهذا ا ألخري اذلي حظي ابهامتمات متعددة اجلوانب من قبل الباحثني يف عمل النفس كونه جمال
من جمالت التوافق العام و أأحد أأمناط املتوافقات الاجامتعية اليت هيدف من خاللها الفرد اإىل أأن يقمي عالقات منسجمة
مع قرينة يف الزواج ،وجيد لك من الزواج والزوجة يف العالقة الزوجية ما يش بع حاجهتام اجلسمية والعاطفية
والاجامتعية ،مما ينتج عنه حاةل الرضا الزوايج (كفايف،1999،ص .)430
أ
ومن هذا املنطق جاءت دراستنا للنظر يف طبيعة التفكري الالعقالين دلى عينة من الزواج يف ضوء بعض
املتغريات ادلميغرافية وذكل من خالل طرح التساؤلت التالية:
 -1مايه طبيعة ا ألفاكر الالعقالنية دلى أأفراد العينة؟
 -2هل توجد فروق ذات دلةل اإحصائية يف التكفري الالعقالين حسب مدة الزواج دلى أأفراد العينة؟
 -3هل توجد فروق ذات دلةل اإحصائية يف التفكري الالعقالين حسب املس توى التعلميي دلى أأفراد العينة؟
 فرضيات ادلراسة: -1نتوقع أأن تكون طبيعة ا ألفاكر الالعقالنية دلى أأفراد العينة منخفضة.
 -2ل توجد فروق ذات دلةل اإحصائية يف التفكري الالعقالين حسب مدة لزواج دلى أأفراد العينة.
 ،3وجد فروق ذات دلةل اإحصائية يف التفكري الالعقالين حسب املس توى التعلميي دلى أأفراد العينة.
 أأمهية ادلراسة: -1متكن أأمهية هذا البحث يف تناول اجلانب املعريف للفرد (التفكري الالعقالين) املمزي لالك الزوجني والتحقق من مدى
صالحية اإحدى عرشة ( )11فكرة لعقالنية اليت حددها ليس ويعتقد أأهنا املسؤولية عن العديد من الاضطراابت
اليت تصيب الفرد ابلإضافة اإىل توضيح أأثر ا ألفاكر الالعقالنية يف احلياة الزوجية بشلك عام والتوافق الزوايج بشلك
خاص وتأأكد ما ذلا اكن لها انعاكسا خطريا عىل سريورة العالقة الزوجية.
 -2جوهر ادلراسة البحث عن طبيعة ا ألفاكر الالعقالنية ،مما يساعد عىل تقدمي أأس باب علمية ميدانية للمشلكة
وإابرازها أأمام الباحثني والقامئني عىل حصة النفس ية والعالج النفيس من أأجل التقليل مهنا.
 -3تقدمي الاستشارات الوقائية والنوعية اجملمتعية ل ألرسة واملسامهة يف اإجياد حلول وقائية للخالفات ا ألرسة والعمل عىل
إازاةل مسببات ا ألفاكر الالعقالنية وختفيفها لتحقيق السعادة والصحة النفس ية وا ألرسية.
 -4تتجىل أأمهية البحث أأيضا فهيا أأشارت اإليه ادلراسات من أأن التفكري الالعقالين يتسبب يف مشالك نفس ية و أأرسية
وحىت اجامتعية وذلكل لبد من التعرف أأكرث عىل جحم هذه الظاهرة حملاوةل معاجلهتا.
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 أأهداف ادلراسة :تتحدد مجةل ا ألهداف املتوخاة من ادلراسة يمكن يف: -1التعرف عىل طبيعة التفكري الالعقالين دلى أأفراد العينة.
 -2معرفة ما اإذا اكن هناك فروق يف التفكري الالعقالين حسب مدة الزواج دلى أأفراد العينة.
 -3معرفة ما اإذا اكنت هناك فروق يف التفكري الالعقالين حسب املس توى التعلميي دلى أأفراد العينة.
 التعاريف الإجرائية ملتغريات ادلراسة:أ
ال
 الأفاكر الالعقالنية :يه تكل اجملموعة من الفاكر اخلاطئة الغري منطقية واملبنية عىل مزجي من الظن و تنبؤ واملبالغةوالهتويل دلرجة ل تتفق مع الإماكنيات الفعلية للفرد .وميكن تعريفها اإجرائيا بأأهنا ادلرجة املرتفعة اليت حيصل علهيا لك من
الزوج والزوجة عىل قياس ا ألفاكر الالعقالنية لسلامين الرحياين.
 حدود ادلراسة: -1احلدود املاكنية :أأجريت ادلراسة بولية ورقةل ،امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية.
 -2احلدود الزمنية :أأجريت ادلراسة يف املومس ادلرايس  2016 ،2015وحتديدا يف الفرتة املمتدة من  15فيفري 2015
اإىل غاية  20ماي .2015
جمل
أ
أ
 -3احلدود البرشية :متثل ا متع الصيل لدلراسة يف الزواج املتواجدين بولية ورقةل.
 الإطار النظري لدلراسة: تعريف الأفاكر الالعقالنية :عرفها "الرشدان"  1995و"هاةل القوامسي"  1995ا ألفاكر الالعقالنية عىل أأهنا عبارةعن ا ألفاكر املعتقدات اليت ختلو من العقالنية وتمتثل هذه ا ألفاكر يف ا ألهداف اليت يتبناها بعض ا ألفراد.
وعرفهتا " انتظار ادلوياكت"  1998بأأهنا رموز لفظية ذاتية مشل عبارات هازمة لذلات حددها أأليس يف
اإحدى عرش فكرة و أأصناف اإلهيا الرحياين فكرتني خاصتني ابجملمتع ا ألردين.
يف حني عرفهتا "مىن البنوي"  2005بأأهنا أأمناط من التفكري غري السوي والبعيد عن املنطق واذلي يؤدي
بصاحبه اإىل سوء التكيف.
وعرفهتا " فاتن مزيرا"  2007بأأهنا ا ألفاكر واملعتقدات وا أللفاظ اذلاتية اليت ترتبط بتقيمي ا ألحداث عىل حنو
اكريت ،أأو تقيمي اذلات ابعتبارها ل تس تحق الاحرتام ،مما يؤدي اإىل احلزن والقلق.
جمل
ويعرفها الباحث بأأهنا تكل ا ألفاكر اخلاطئة وغري الواقعية املكتس بة من (ا ألرسة وا متع والإعالم ،واملتصفة
بعدم املوضوعية واملنطقية واليت تعيق الفرد عن التكيف السوي (الزهراين ،2010 ،ص .)35-34ويعرف عبد هللا
وعبد الرحامن ( )1999التفكري الالعقالين بأأنه مجموعة من ا ألفاكر اخلاطئة غري املوضوعية واليت تمتزي بطلب الكامل
والاس تحسان وتعظمي ا ألمور املرتبطة ابذلات والخرون والشعور ابلعجز والاعامتدية (العزني ،2007،ص .)54ومن
خالل التعاريف السابقة جند أأن ا ألفاكر الالعقالنية تعد منط من أأمناط التفكري اخلاطئ الهازم لذلات يف شلك معتقدات
و أأفاكر غري منطقية يكتس هبا الفرد من خالل ا ألرسة واجملمتع والإعالم ويتبناها يف تقمييه ذلاته ،ول إالحداث واملوافق اليت
تواهجه واليت بدورها تسوقه اإىل تعرضه الاضطراابت من قلق واكتئاب أأو شعوره ابلعجز واحلزن.
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 الإطار املهنجي لدلراسة: -1املهنج املتبع يف ادلراسة :ختتلف املناجه ابختالف املواضيع وللك مهنج وظيفته وخصائصه اليت يس تخدهما لك ابحث
يف ميدان اختصاصه واملهنج أأي اكن نوعه هو الطريقة اليت يسلكها الباحث للوصول اإىل نتيجة معينة (بوحوش،
اذلنيبات ،2007،ص ،)103واملهنج العلمي يف أأبسط تعريف هل (بأأنه الطريقة اليت يصل هبا الإنسان اإىل احلقيقة)
(النعامن ،المنري ،1998 ،ص .)15كام يعترب اخلطوات املنظمة اليت يتبعها الباحث يف معاجلة املوضوعات اليت يقوم
بدراس هتا (ادلغميي ،1979،ص .)33والباحث يف جمال ادلراسة ل ميكنه اختيار املهنج ابلطريقة العشوائية بل يكون
جمربا عىل وفقا لطبيعة الظاهرة املدروسة أأو طبيعة البحث.
وبناء عىل موضوع ادلراسة اذلي يبحث يف طبيعة ا ألفاكر الالعقالنية فهو يعترب من البحوث الوصفية اليت
تعاجل موضوعا أأو ظاهرة معينة أأو وصف العالقات املوجودة بني متغري وأخر أأو بني مجموعة من املتغريات ،وعليه فاإن
املهنج الوصفي هو املهنج املناسب يف جمال ادلراسة احلالية (مزاين ،1999،ص.)17
كونه ل يقترص فقط عىل مجع البياانت واحلقائق وتصنيفها وتبويهبا بل يتضمن أأيضا قدرا من التفسري لهذه
النتاجئ ابلإضافة اإىل اس تخدام أأساليب القياس والتصنيف والتفسري هبدف اس تخراج الاس تنتاجات ذات ادللةل مث
الوصول اإىل تعماميت بشأأن الظاهرة موضوع ادلراسة (صابر ،خفاجة  2002،ص .)87وميكن تعريفه بأأنه عبارة عن
طريقة لوصف املوضوع املراد دراس ته من خالل مهنجية علمية حصيحة وتصوير النتاجئ اليت يمت التواصل اإلهيا عىل
أأشاكل رمقية معربة ميكن تفسريها (عبيدات وأخرون ،1999،ص.)46
 -2ادلراسة الاس تطالعية :تعترب ادلراسة الاس تطالعية جوهرا أأساس يا يف بناء البحث نظرا ألمهيهتا ،اإذ تمكن هذه
ا ألمهية يف مساعدة الباحث يف اس تطالع الظروف اليت جيري فهيا البحث والتعرف عىل العقبات اليت تقف يف طريق
اإجرائه ،وكذا مجع أأكرب عدد ممكن من املعلومات عن الظاهرة اليت يرغب يف دراس هتا ،كام تعترب مفتاحا أأساس يا
لدلراسة ا ألساس ية من خالل التأأكد من اخلصائص الس يكومرتية ل ألداة املعمتدة ،ابلإضافة اإىل التحقق من مدى مالمئة
املقاييس ابلنس بة لعينة ادلراسة املس هتدفة ومن أأجل حتقيق هذه ا ألهداف مقنا بزايرة بعض ا ألرس لتطبيق املقياس
والتأأكد من مدى مالمئهتا وصالحيهتا يف ادلراسة ا ألساس ية.
 -3اخلصائص الس يكومرتية لأدوات ادلراسة:
 مقياس الأفاكر الالعقالنية :لقياس ا ألفاكر والالعقالنية مقنا ابلعامتد عىل مقياس ا ألفاكر الالعقالنية للرحياين اذلي متبنائه س نة ( ،)1985ومن أأجل التحقق من مدى صدق وثبات هذا الاختبار اعامتدان عىل طرق قياس ية و أأساليب
اإحصائية خمتلفة وذكل بعد تطبيق ا ألداة عىل عينة ادلراسة الاس تطالعية.
 الصدق :يعد الصدق من اخلصائص املهمة اليت جيب الاهامتم هبا عند اإجراء حبث ما ،فالختبار الصادق هو ذكلالاختبار القادر عىل قياس السمة أأو الظاهرة اليت وضع ألجلها (اإبراهمي ،2000 ،ص .)43كام يعرف كذكل أأنه (مدى
صالحية الاختيار لقياس ما وضع لقياسه) (مقدم ،1993 ،ص .)146وقد مت قياس الصدق بطريقتني هام:
أأ -طريقة اس تطالع أراء احلاكم :يعترب عبد الرمحن ( )1998أأن هذه الطريقة تعمتد هذه عىل فكرة الصدق الظاهري
وصدق احملتوى معا مبعىن أأنه من املطلوب أأن يقدر احلمك املتخصص مدى عالقة لك بند من بنود الاختبار أأو املقياس
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ابلسعة أأو القدرة املطلوب قياسها ،وذكل بعد توضيح معىن هذه السمة أأو القدرة بصورة اإجرائية .ولهذا الغرض مث
توزيع ا ألداة عىل مخسة حممكني من أأساتذة عمل النفس جبامعة قاصدي مرابح بورقةل اجلزائر .ومن خالل مالحظات
ا ألساتذة يف مدى ارتباط أأبعاد ا ألداة وارتباط لبنود اب ألبعاد مث تعديل بعض الصياغات وحذف الفكرة رمق ( )13اليت
أأضافها سلامين الرحياين عىل ( )11فكرة أللربت اإليس وهذه الفكرة يه (ل شك أأن ماكنة الرجل يه ا ألمه فامي يتعلق
بعالقته مع املر أأة) ،واليت تمتثل يف أأربعة بنود.
ب -صدق املقارنة الطرفية :بعد اختيار عينة ادلراسة الاس تطالعية املتكونة من ( )60زوجا وزوجة من مس توى
تعلميي (منخفض – متوسط – مرتفع) ومدة زواج (قصرية – متوسط ،طويةل) اعمتدان عىل طريقة املقارنة الطرفية
فقمنا جيمع درجاهتم وترتيهبا ترتيبيا تنازليا و أأخذ نس بة  % 33.33من العدد اللكي لدلرجات وذكل لتقس ميها جملموعتني
متطرفتني قدرت بـ ( )10درجا للفئة العليا و( )10درجا للفئة ادلنيا وذكل لتحديد القروض بني اجملموعتني (عوض،
 ،1999ص .)142
أ
اجلدول رمق ( )01يوحض نتاجئ املقارنة الطرفية ملقياس الفاكر الالعقالنية
ت
درجة
الاحنراف
املؤرشات الإحصائية املتوسط
ادللةل
ت احملسوبة
اجملدوةل
احلرية
املعياري
احلسايب
املتغريات
2.38
89.10
الفئة العليا
0.01 2.51
18
12.25
1.95
76.60
الفئة ادلنيا
من خالل النتاجئ املوحضة يف اجلدول رمق ( )01ابلنس بة للفئة العليا اكن املتوسط احلسايب يقدر بـ ()89.10
وابحنراف معياري قدره ( )2.38يف حني بلغ التوسط احلسايب للفئة ادلنيا ( )76.60وبلغ الاحنراف املعياري (،)1.95
وقد بلغت قمية (ت) احملسوبة دللةل الفروق بني متوسطي جملموعتني( )12.25وعند مقارنهتا اجلدوةل واملقدرة بــ()2.51
عند درجة احلرية ( ،)18وعند مس توى ادللةل ( )0.01جندها ذات دلةل اإحصائية وعليه فاإن مقياس ا ألفاكر
الالعقالنية عىل قدر عال من المتيزي بني اجملموعات العليا وادلنيا يف مقياس ا ألفاكر الالعقالنية.
 الثبات :يعترب الثبات من املفاهمي اجلوهرية يف القياس النفيس حيث يعد من أأمه ا ألسس اليت تقوم علهيا إاجراءاتاإعداد الاختبارات لالس تخدام وميكن تعريفه " بأأنه ضامن احلصول عىل نفس النتاجئ تقريبا اإذا أأعيد تطبيق الاختبار
عىل نفس الفرد أأو نفس اجملموعة من ا ألفراد" (معمرية ،2007 ،ص .)167ويف دراستنا مقنا حبساب معامل الثبات
بطريقة التجزئة النصفية وذكل بتجزئة املقياس اإىل نصفني متاكفئني (فقرات فردية وفقرات زوجية) وبعدها مث حساب
الارتباط بني الفقرات الفردية والزوجية مبعامل الارتباط (بريسون) واذلي ميثل معامل ثبات نصف الاختبار( .مقدم،
 ،1993ص .)78
أ
اجلدول رمق ( )02يوحض نتاجئ التجزئة النصفية ملقياس الفاكر الالعقالنية
سربمان براون
مبعامل الارتباط بريسون
املؤرشات الإحصائية
0.76
0.62
مقياس ا ألفاكر الالعقالنية
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نالحظ من خالل اجلدول أأعاله أأن قمية معامل الارتباط بريسون قبل التعديل اكنت مساوية لـ  .0.62وبعد
التعديل مبعادةل "سربمان براون" بلغ معامل الارتباط اإىل ( )0.76وهو يدل عىل درجة عالية من الثبات ،وابلتايل ميكن
تطبيقه عىل عينة ادلراسة ا ألساس ية.
 اإجراءات البحث الأساس ية:أأ -وصف عينة البحث الأساس ية :تكونت عينة ادلراسة من ( )200من الأزواج مهنم ( 100زوج) و( 100زوجة)
بولية ورقةل ومت اختيارمه ابلطريقة العرضية .ولقد اكنت خصائص العينة وصنفت حسب:
 املس توى التعلميي (منخفض ،متوسط ،مرتفع) حيث: منخفض  --------التعلمي الابتدايئ ودون املس توى متوسط  --------التعلمي املتوسط والتعلمي الثانوي مرتفع  -----------التعلمي اجلامعي. مدة الزواج :وقسمت العينة اإىل اجملالت التالية: من  10س نوات مفا أأقل من  11ـــــ  19س نةلتعل
 من  20س نة مفا أأكرث .واجلدول التايل يوحض توزيع أأفراد العينة حسب املس توى ا ميي ومدة الزواج.جدول رمق ( )07يوحض وصف لعينة لدلراسة الأساس ية
اجملموع
نساء
رجال
املتغريات التصنيفية
15
12
03
منخفض
املس توى التعلميي
124
59
65
متوسط
61
29
32
مرتفع
200
اجملموع
116
58
58
 10مفا أأقل
مدة الزواج
45
21
24
 19 -11س نة
أ
39
21
 20فأكرث
200
اجملموع
ب -أأدوات مجع البياانت :اعمتدان يف ادلراسة عىل أأداة تساعد عىل احلصول عىل بياانت ومعلومات موضوعية ،وقد مت
اختياران ملقياس :ا ألفاكر الالعقالنية.
 مقياس الأفاكر الالعقالنية :مقنا ابختيار مقياس ا ألفاكر الالعقالنية لسلامين الرحياين ( )1985اذلي يتكون يفصورته الأجنبية من  11فكرة غري عقالنية أللربت اإليس و أأضاف الرحياين فكرتني غري عقالنيتني يرى أأهنام منترشاتن
يف اجملمتعات العربية وهام:
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 ينبغي أأن يبتسم الشخص ابلرمسية واجلدية يف التعامل مع الخرين حىت تكون هل قمية أأو ماكنة حمرتمة بني الناس. ل شك أأن ماكنة الرجل يه ا ألمه فامي يتعلق بعالقته مع املر أأة وبذكل تكون املقياس من  13فكرة تشعل لك مهنا عىل 4من الفقرات حيث وزعت فقرات املقياس اإىل  52فقرة .ولختبار صالحية املقياس من الناحية الس يكومرتية
اس تخدام الباحث للتأأكد من صدق املقياس.
 الصدق المتيزيي :متكن املقياس من المتيزييني ا ألسوايء والعاصيني. صدق احملك :اكن معامل الارتباط بني هذا املقياس واختبار ما سلو للشعور اب ألمن هو ( )0.61وهو معامل دالاإحصائيا.
أأما من انحية الثبات فقد تراوحت قمي معامالت الارتباط ابلنس بة ل ألبعاد الفرعية للمقياس بني ()0.45
و( )0.83وهذا دال عىل ثبات املقياس ويف دراستنا من خالل صدق احملمكني من أأساتذة عمل النفس وعلوم الرتبية مث
التفاق عىل حذف الفكرة رمق " "13ويه :ل شك أأن ماكنة الرجل يه ا ألمه فامي يتعلق بعالقته مع املر أأة وبذكل أأصبح
املقياس يتكون من ( 48بند) يف شلك عبارات جييب عهنا ا ألزواج (بنعم ول) حيث تأأخذ قمية نعم ( )2ول (.)1
 عرض نتاجئ فرضيات ادلراسة:أ
 عرض نتاجئ الفرضية الأوىل :تنص الفرضية :نتوقع أأن تكون طبيعة الفاكر الالعقالنية دلى أأفراد العينة منخفضة.جدول رمق ( )08يوحض طبيعة التفكري الالعقالين دلى أأفراد عينة ادلراسة
النس بة املئوية
التكرار
طبيعة ا ألفاكر الالعقالنية
%25
25
مرتفع
%75
175
منخفض
%100
200
اجملموع
يتضح من اجلدول أأن عدد الأزواج اذلين يمتتعون مبس توى أأفاكر لعقالنية مرتفعة واملقدرة بـ ( )25زوج
وزوجة اي ما يعادل نس بة ( ،)%25بيامن بلغ عدد ا ألزواج اذلين يمتتعون مبس توى أأفاكر لعقالنية منخفض بـ()175
من عينة ادلراسة أأي ما يعادل نس بة ( )%75من اجملموع اللكي لعينة ادلراسة ،وعليه ومن خالل النتاجئ املتحصل
علهيا فاإن طبيعة التفكري الالعقالين دلى عينة ادلراسة منخفضة ابلتايل نقبل بفرضية ادلراسة.
 عرض نتاجئ الفرضية الثانية :تنص الفرضية" :ل توجد فروق ذات دلةل اإحصائية يف التفكري الالعقالين دلى أأفرادالعينة حسب مدة الزواج".
أ
جدول رمق ( )09يوحض نتاجئ حتليل التباين دللةل الفروق يف التفكري الالعقالين دلى أفراد العينة حسب مدة الزواج.
مس توى
(ف)
متوسط مجموع قمية (ق)
درجة
مجموعة
ادللةل
اجملدوةل
احلرية املربعات التباين احملسوبة
املربعات
غري داةل
4.71
2.42
59.636
2
بني اجملموعات 119.272
24.597
197
داخل اجملموعات 4845.603
199
4964.875
اجملموع
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دلراسة ما اإذا اكنت الفروق داةل اإحصائيا ومنا بتحليل التباين عن طريق حساب (ف) املقدرة بـ()2.42
ويه أأقل من قمية (ف) اجملدوةل املقدرة بـ ( )4.71عند مس توى ادللةل ( )0.05وعند درجة حرية بني اجملموعات
مساوية لـ( )2وداخل اجملموعات مساوية لـ ( ،)197ورمغ اختالف التباين بني اجملموعات والتباين داخل اجملموعات اإل
أأنه ل توجد فروق بيهنام وعليه ل توجد فروق يف التفكري الالعقالين دلى أأفراد العينة حسب مدة الزواج وابلتايل ويه
غري داةل اإحصائيا ،وعليه نقبل فرضية ادلراسة الثانية.
أ
 عرض نتاجئ الفرضية الثالثة :تنص الفرضية" :ل توجد فروق ذات دلةل اإحصائية يف التفكري الالعقالين دلى أفرادالعينة حسب املس توى التعلميي.
اجلدول رمق ( )11يوحض نتاجئ حتليل التباين دللةل الفروق يف التفكري الالعقالين دلى أأفراد العينة حسب املس توى
التعلميي.
مس توى
(ف)
قمية (ف)
درجة متوسط مجموع
مجموع
ادللةل
اجملدوةل
احملسوبة
املربعات احلرية املربعات التباين
غري دةل
4.71
2.70
66.292
2
بني اجملموعات 132.584
0.05
24.529
داخل اجملموعات 197 4832.29
199 4964.87
اجملموع
دلراسة ما اإذا اكنت الفروق داةل اإحصائيا مقنا بتحليل التباين عن طريق حساب (ف) املقدرة بـ ()2.70
ويه أأقل من قمية (ف) اجملدوةل املقدرة بـ( )4.71عند مس توى ادللةل ( )0.05وعند درجة حرية بني اجملموعات
مساوية لـ( )2وداخل اجملموعات مساوية لـ( ،)197ورمغ اختالف التباين بني اجملموعات والتباين داخل اجملموعات اإل
أأنه ل توجد فروق بيهنام ،وعليه ل توجد فروق يف التفكري الالعقالين دلى أأفراد العينة حسب املس توى التعلميي
وابلتايل فهيي غري داةل اإحصائيا وعليه نقبل بفرضية ادلراسة.
 مناقشة وتفسري فرضيات ادلراسة: مناقشة وتفسري الفرضية الأوىل" :توقع أأن تكون طبيعة ا ألفاكر الالعقالنية دلى أأفراد العينة".من خالل النتاجئ اليت توصلنا اإلهيا من اجلدول واليت تدل عىل أأن مس توى التفكري الالعقالين دلى أأفراد عينة
ادلراسة منخفض ،وهذه النتيجة تتفق مع نتاجئ دراسة " هاةل عبد احللمي القوامسي " ( )1995اليت تناولت حبث
العالقة بني التفكري الالعقالين والتوافق الزوايج دلى عينة بلغت ( )552معلمة بنا ملدارس احلكومية التابعة ملديرية
الرتبية والتعلمي مبنطقة ،إاربد و أأظهرت نتاجئ ادلراسة وجود مس توى منخفض يف ا ألفاكر غري العقالنية دلى عينة اذلكور
والإانث (العزني ،2009 ،ص.)77
أ
وحبمك عينة ادلراسة يف جممتعنا (الزواج والزوجات) عىل حد سواء فبالرمغ من وجود مشالك عىل اختالف
أأنواعها (عالئقية ،أأرسية ،اجامتعية ،اقتصادية )...ابلإضافة اإىل التفكري السليب حنو القرين اإل أأن سريورة احلياة تبقى
متواصةل ومس مترة نظرا ا ألعراف والتقاليد ،ابلإضافة اإىل دراس ته " أأو ديزو باميرد  "2002واليت ل تتفق مع دراستنا
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والهادفة للتعرف عىل أأثر ا ألفاكر الالعقالنية وبعض املهارات الانفعالية مثل (الغضب ،القلق ،التصال ،الفضولية)،
حيث توصلت ادلراسة اإىل أأن ا ألفاكر الالعقالنية والتصورات اخلاطئة عن القرين والقلق والغضب ونقص همارات
التصال والفضولية ارتبطت ابخنفاض التوافق الزوايج( .العزني ،2006 ،ص .)81
أ
 مناقشة وتفسري الفرضية الثانية" :ل توجد فروق ذات دلةل اإحصائية يف التفكري الالعقالين دلى أفراد العينة حسبمدة الزواج".
أ
من خالل النتاجئ املتوصل اإلهيا من اجلدول رمق ( )06من حتليل التباين وجد أن قسمة (ف)احملسوبة املقدرة
ب ( )2.42أأقل من(ف)اجملدوةل املقدرة ب ( )4.71عند مس توى ادللةل ( )0.05وعند درجة احلرية بني اجملموعات
املساوية ب ( )2ودرجة احلرية داخل اجملموعات املساوية ب ( )197وجدت أأهنا غري داةل اإحصائيا.
من خالل تفسريان لنتاجئ الفرضية املتوصل اإلهيا بعدم وجود فروق يف التفكري الالعقالين حسب مدة الزواج
دلى الأزواج والزوجات عىل حد سواء ،وهذا يعود اإىل وجود عدة عوامل واعتبارات أأخرى كون أأن أأفراد العينة
ينمتون اإىل نفس املنطقة وتبعا للثقافة املشرتكة من عادات وتقاليد و أأعراف وحىت طريقة التفكري سواء ابلنس بة الرجل
أأو املر أأة ففي احلياة الزوجية تظهر سريورة حياة الزوجني من خالل طريقة التفكري انطالقا من الرتبية والتنش ئة
الاجامتعية اليت يتلقاها لكهيام.
ويف هذا الصدد يقول " اإليس" من خالل ربطه بني الناحية البيولوجية والبيئية الثقافية مكحددات لكتساب
ا ألفاكر الالعقالنية يقوهل أأن بعض أأفاكر الناس الالعقالنية تنبع من جعزه البيولويج ،و أأن معظم هذا العجز يغرس أأو
يؤكد من خالل الرتبية والقامئني علهيا اك ألبوين ،املدرسني ،التصال والثقافة وكذا وسائل الإعالم ذلكل فاإن العديد من
ا ألشخاص يكونون دلهيم أأفاكر لعقالنية أأساس ية ،ففي بعض ا ألرس يف جممتعنا يعمتد أأسلوهبا يف التعامل مع أأفرادها
يصبح جييب ومفروض وينبغي مما حتد من الإفصاح أأو الترصحي اب ألفاكر اليت حيملها الفرد سواء منطقية أأو غري منطقية
ويف املامرسات احلقيقية يف احلياة الزوجية تسقط بعض ا ألقنعة وتظهر بعض احلقائق مهنا طريقة التفكري الك الزوجني
سواء يف املراحل ا ألول من الزواج أأو املتأأخرة منه حيث ل نلمس ذكل النضج الفكري بني الزوجني من خالل طول
مدة الزواج ورمبا يرجع ذكل اإىل طريقة عدم اإدراك تفكري القرين من خالل عدم اكتساب همارات التعامل من تفهم
وتقدير الظروف وطبيعية الطرف الخر اذلي عليه هو الخر مقابةل ذكل ابملثل وهذا قد تفرسه بعض املشالك
الظاهرة يف سريورة احلياة الزوجية حيث يظهر الاصطدام والتنافر وعدم التنازل اذلي رمبا يعد سببا يف انفصال الكثري
من الزجيات سواء يف الس نوات ا ألوىل اليت تتضمن امحلاسة والرغبة واملرونة أأو املتوسط وحىت الفرتات املتأأخرة
الطويةل اليت تمتزي بوضعية من الثقيل والتكيف .
 مناقشة وتفسري الفرضية الثالثة" :ل توجد فروق ذات دلةل اإحصائية يف التفكري الالعقالين دلى أأفراد العينة حسباملس توى التعلميي".
من خالل النتاجئ اليت توصلت اإلهيا يف اجلدول رمق ( )08من حتليل التباين وجدان أأن قمية (ف) احملسوبة
املقدرة ب ( )2.70أأقل من (ف) اجملدوةل املقدرة ب ( )4.71عدد مس توى ادللةل ( )0.05وعند درجة احلرية بني
اجملموعات املساوية ب ( )2ودرجة احلرية داخل اجملموعات املساوية ب ( )197وحدت أأهنا غري داةل اإحصائيا.
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مفن خالل نتاجئ ادلراسة املتوصل اإلهيا جند أأن أأمناط التفكري ختتلف ابختالف الشخصيات الإنسانية فالتفكري
يمنو ويتطور خالل خربات احلياة العامة اليت تعرتض الك الزوجني ،وهذه اخلربات بدورها تعمل عىل تشكيل معتقدات
ومعارف معينة دلى الفرد واليت حتدد مسار حياته وتوهجه عرب مراحل المنو ،وقد تكون هذه املعتقدات واملعارف
بشلك منطقي وواقعي كام تتكون بشلك غري منطقي ،كام أأشار(سلطان بن موىس العريضة  )2005أأن خشصية الفرد
تتكون من مجموعة من املكوانت البيولوجية الوراثية ،الفزييولوجية والنفس ية (املعرفية ،الانفعالية) من انحية،
الاجامتعية من انحية أأخرى ،اإذ تعد نواجت اقرتان هذه املكوانت مثابة حمددات خشصية تتحمك يف طبيعة ومسار تفاعلها
مع الوسط احمليط هبا ،ليك يمت حتقيق مالمئ من التوافق الشخيص الاجامتعي كام يعد املكون املعريف وخباصة نواجت
الإدراك دلى الفرد اك ألفاكر العقالنية وا ألفاكر الغري عقالنية اليت تعترب اإحدى املؤرشات ادلاةل عىل طبيعة الشخصية.
ومن املعتقد السائد يف جممتعنا أأن املس توى التعلميي يسامه مبجموعة من املهارات والقدرات اليت يس تطيع الفرد
بواسطهتا تعديل أأو التقليل من حدة ا ألفاكر السلبية أأو الغري منطقية ،رمغ أأن نتاجئ ادلراسة تؤكد أأن هذا التباين
املس توايت من دون املس توى اإىل مس توايت متوسطة اإضافة اإىل املس توى العايل غري مرتبط بطريقة التفكري دلى
الفرد ويرجع ذكل اإىل عدة عوامل أأخرى الثقافة ،أأسلوب الرتبية والتنش ئة الاجامتعية.
 خالصة البحث واملقرتحات: اإن الهدف من حبثنا يه معرفة طبيعة التفكري الالعقالين دلى عينة من ا ألزواج ،وكذكل البحث يف دلةل الفروقيف مدة الزواج واملس توى التعلميي ،حيث حتققت الفرضية العامة اليت تقر بوجود طبيعة منخفضة للتفكري الالعقالين
دلى اَّ ألزواج والزوجات.
وذكل من خالل املعاجلة الإحصائية ابلربانمج الإحصايئ ( )SPSSحيث اتفقت هذه النتيجة مع نتاجئ دراسة
(هاةل القوامسي )1995 ،ومن خالل عرض النتاجئ ومناقشة الفرضية املتوصل اإلهيا أأتضح لنا عدم وجود فروق حسب
مدة الزواج يف التفكري الالعقالين اذلي قد يرجع للثقافة املشرتكة من عادات وتقاليد و أأعراف وحىت طريقة التفكري
سواء للرجل أأو املر أأة عىل حد سواء.
لتعل
و أأما عن وجود الفروق حسب املس توى ا ميي يف التفكري الالعقالين يرجع اإىل أأن اخلربات اليت مير هبا لك
من الزوج والزوجة تعمل عىل تشكيل معتقدات ومعارف معينة حتدد مسار احلياة وتوهجها عرب مراحل المنو وهذا ليس
هل عالقة ابملس توى التعلميي للفرد .ومن خالل دراستنا وبناءا عىل نتاجئها ختلص اإىل أأنه ل يوجد تفكري لعقالين مرتفع
دلى الأزواج والزوجات ويف ا ألخري ميكن القول اإن هذا املوضوع من املواضيع ذات ا ألمهية البالغة يف اجملمتع واجلد
حساس ملا هل من أأثر عىل سريورة احلياة الزوجية وعليه نقرتح بعض النقاط التالية للنظر يف هذا املوضوع:
 تعترب هذه ادلراسة ذات ا ألمهية يف اجملمتع فعىل املهمتني ابلبحث العلمي دراسة هذا املوضوع والتعمق فيه ل إاللهام جبميعوجانية.
أ
 البحث يف املوضوع عىل عينة أكرب جحام يف معظم الولايت من أأجل معرفة جل العوامل اخملتلفة اليت قد تؤثر عىلاحلياة الزوجية.
 توعية وإارشاد املقبلني عىل الزواج من خالل مجعيات أأو دورات تسهم يف تعلمي وتوضيح بعض املهارات الزوجية.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 بناء برامج اإرشادية زواجية تسهم يف ختفيض أأو حل حدة املشالك ملنع تأأثريها عىل احلياة الزوجية وعىل ا ألنباءكذكل.
أ
أ
أ
 التعمق الكرب وادلراسة الواسعة يف موضوع الفاكر الالعقالنية اليت لها تأثري كبري عىل جوانب احلياة الفرد بشلكعام.
 قامئة املراجع:أ
أ
 -1اإبراهمي مروان عبد اجمليد :)2000( ،أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل اجلامعية ط ،1الردن :مؤسسة الوراق
للنرش والتوزيع.
 -2ادلغميي محمد رااكن :)1997( ،أأساليب البحث العلمي ومصادر ادلراسات الإسالمية ،ط ،2عامن :مكتبة الرساةل.
 -3الزهراين حسن بن عيل محمد :)2010( ،ا ألفاكر الالعقالنية وعالقهتا ابإدارة الوقت ،رساةل دكتوراه يف عمل النفس،
جامعة ام القرى ،اململكة العربية السعودية.
 -4الش ناوي محمد حمروس( ،د-ت) :نظرايت الارشاد والعالج النفيس ،د ط ،القاهرة :دار غريب للنرش والتوزيع.
 -5العزني فرحان بن سامل بن ربيع :)2009( ،دور أأساليب التفكري ومعايري اختيار الرشيك وبعض املتغريات ادلميغرافية
يف حتقيق التوافق الزوايج ،رساةل ودكتوراه ،جامعة أأم القرى.
 -6العزني فهد بن حامد بن صياح :)2007( ،القلق وعالقته اب ألفاكر الالعقالنية ،رساةل دكتوراه ،جامعة انيف
العربية للعلوم ا ألمنية ،الرايض.
 -7النعامن منصور ،المنري غسان ادليب :)1998( ،البحث العلمي ،ط  ،1الأردن :دار الكندي للنرش والتوزيع.
 -8بوحوش عامد ،اذلنيبات محمد محمود :)2007( ،مناجه البحث العلمي وطرق اإعداد البحوث ،ط  ،4اجلزائر :ديوان
املطبوعات اجلامعية.
 -9صابر فاطمة عوض ،خفاجة مريفت عيل :)2002( ،أأسس ومبادئ البحث العلمي ،ط ،1الإسكندرية :مكتبة
ومطبعة الاشعاع القنية.
 -10عبيدات محمد ،أأبو نصار محمد ،مبيضني عقةل :)1999( ،مهنجية البحث العلمي ،ط ،2الأردن :دار وائل
للطباعة ،والنرش.
 -11عوض عباس محمود :)1999( ،عمل النفس الإحصايئ ،ب ط ،الإسكندرية :دار املعرفة اجلامعية.
 -12كفايف عالء ادلين :)1999( ،الإرشاد والعالج النفيس ا ألرسي ،ط  ،1القاهرة ،دار الفكر العريب.
 -13محمد مخيس سلمي :)2006( ،عالقة منط التفكري ابلكتئاب النفيس ،رساةل ماجس تري جامعة اجلزائر.
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 يسرا رجاء عبد الله الثبيتي.أ

) في تنمية مهارات الاستيعاب القرائيL.W.K) فاعلية استخدام استراتيجية

) يف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ دلى تلميذات املرحةل الابتدائيةK.W.L) فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية
 يرسا رجاء عبد هللا الثبييت.أ
 اململكة العربية السعودية، جامعة الطائف،لكية الرتبية
) يف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ دلىK.W.L( تعرف فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية
ّ  هدفت ادلراسة اىل: اخمللصع
 ا متدت ادلراسة عىل املهنج التجرييب القامئ،تلميذات الصف الثالث الابتدايئ وتعرف املهارات املناس بة لهذه املرحةل
 وجتريبية,)25( ) تلميذة مت تقسمهين اىل مجموعتني ضابطة50(  وأجريت عىل عينة بلغت،عىل التصممي ش به التجرييب
،) بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية0.05(  كام وجدت فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى،) تلميذة25(
 الفهم، الفهم التذويق، الفهم الناقد، الفهم الاس تنتايج،واجملموعة الضابطة يف الاختبار البعدي ملهارات (الفهم احلريف
 كام وجدت فروق داةل احصائيا عند مس توى،االبداعي) وهمارات الاستيعاب القرايئ كلك لصاحل اجملموعة التجريبية
 بني متوسطي درجات القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية يف اجتاه القياس البعدي واكن جحم تأثري0.05
.) يف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ كبريK.W.L( اسرتاتيجية
-Abstract: The research aim To identify the effectiveness of (K.W.L) strategy in the
development of reading comprehension skills of third grade students at primary
schools and determine the appropriate skills to this stage, Researcher adopted in the
study the approach quasi-experimental, and the study was conducted on a sample of
(50) students were divided into two groups, a control (25), and experimental (25)
student, Was reached five basic skills to reading comprehension skills and number of
sub-skills for up to (14) skills. It also found statistically significant differences at the
level of significance (0.05) between the average scores of the experimental group and
the control group in the post-test skills (the direct comprehension, reasoning,
understanding critic, understanding gastronomic, creative understanding, and skills of
Reading Comprehension as a whole for the experimental group, and between pre and
post of experimental group for post measurement and the size impact of the strategy in
the development of Reading Comprehension skills was large. Ultimately, after
conducting this study a number of recommendations and suggested studies have been
proposed.
-Key Words: (K.W.L) strategy, reading comprehension.
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 مقدمة :أعظم ما كرم هللا س بحانه وتعاىل به االنسان اللغة ،فهيي أية من أايت هللا ،يقول هللا تعاىل {و ِم ْن أاي ِت ِه خلْ ُقالسماو ِات وا َأل ْر ِض وا ْخ ِتال ُف َألْ ِسن ِت ُ ُْك و َألْوا ِن ُ ُْك ا َّن ِيف ذ ِِل ألاي ٍت ِل ّلْعا ِل ِمني} [الروم ،]22:فاللغة العربية لها ماكنة ابرزة
َّ
ِ
بني اللغات ،بعد أن رشفها هللا تعاىل وأنزل القران الكرمي بلسان عريب مبني.
ً
وانطالقًا من أمهية اللغة العربية يُ ّعد الاهامتم مبهارات اللغة العربية دلى التالميذ هدفا رئ ًيسا من أهداف
العملية التعلميية؛ حيث متثل اللغة مبهاراهتا األربعة أساسا للتعلمي والتعمل يف املراحل ادلراس ية اخملتلفة ،فعن طريقها يزتود
التلميذ ابملعرفة ،والرتاث احلضاري والثقايف ،وال شك أن اتقان التلميذ ملهارات اللغة العربية يسهم يف رفع مس تواه
العلمي والتحصييل يف مجيع املواد ادلراس ية.
وتمتثل اللغة العربية يف أربعة همارات :التحدث ،والاس امتع ،والقراءة ،والكتابة مما جيب عىل املتعمل اتقاهنا،
وبقدر ما يكون املتعمل ممتكنًا من هذه املهارات ،بقدر ما يكون انحجًا يف حتصيهل العلمي؛ حيث أن هذه املهارات
متصةل ،وال ميكن تعلمي أي همارة مبعزل عن املهارات األخرى ،ذلا أهمت التعلمي جبميع املهارات اللغوية يف اكفة املراحل
التعلميية؛ فالقراءة لها أمهية مركزية يف العملية التعلميية ،ويه الوس يةل الشائعة يف التحصيل ادلرايس والوس يةل األفضل
لتطوير التفكري التعلميية ،ويه الوس يةل الشائعة يف التحصيل ادلرايس والوس يةل األفضل لتطوير التفكري (حبيب هللا،
 ،2014ص.)10
وللقراءة هماراتن أساسيتان هام :التعرف :وهو ربط الصوت ابلرمز املكتوب والتحليل البرصي ألجزاء اللكمة،
والمتيزي بني أسامء احلروف وأصواهتا ،والاستيعاب :وهو حماوةل اقامة عالقة بني األلفاظ واملعاين للتوصل اىل ادراك
الوحدات الفكرية للنص والتنظمي اذلي اتبعه الاكتب ،واس تنتاج األفاكر العامة (الوقفي ،2009 ،ص.)438
مما س بق يتضح أن القراءة معلية عقلية ،فالغاية املرجوة من القراءة يه استيعاب النص ،ومقدار هذا
الاستيعاب هو اذلي حيدد قمية القراءة وأمهيهتا؛ ألن الاستيعاب هو جوهر معلية القراءة وحمورها ،والقارئ اجليد هو
اذلي يصل اىل املعىن بسهوةل ويرس ،ويس توعب النص اذلي يقرؤه.
ذلا أوىص الباحثون الرتبويون اىل رضورة تقيص فاعلية اسرتاتيجيات تدريس حديثة تعمل جبودة أفضل يف
دورا هم ًما يف انتقاء أفضل اسرتاتيجيات التدريس
اكساب وتمنية نواجت التعمل اخملتلفة دلى التالميذ ،بيامن يلعب املعمل ً
املناس بة ،ورشهحا ،وتطبيقها معل ًيا؛ ومن مث يوجه التالميذ حنو اس تخداهما ابلطريقة الصحيح واملناس بة ملضمون
ادلرس ،ولعل من أمه اسرتاتيجيات التدريس احلديثة واليت تُسهم يف تمنية الوعي والاستيعاب واملهارات اخملتلفة ما
يسمى ابسرتاتيجيات ما وراء املعرفة اليت اختذت من املتعمل واحتياجاته هدفًا للعملية التعلميية (اجلهوري،2012 ،
ص.)5
واسرتاتيجية ( )K.W.Lاملس تخدمة يف ادلراسة احلالية يه احدى اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ،ليس فهيا أي
تعقيد ابلنس بة للمتعمل ،كام أهنا اسرتاتيجية مؤثرة تساعد التالميذ يف بناء املعىن وتكوينه (الصاعدي2013 ،؛ عيل،
.)2015
تدين يف همارات الاستيعاب القرايئ دلى تلميذات املرحةل
 مشلكة ادلراسة :حتددت مشلكة ادلراسة يف وجود ِالابتدائية ،وقد يرجع السبب يف ذِل اىل طرائق التدريس املتبعة يف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ ،وعدم الاهامتم
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خبربات املتعمل السابقة وجتاهلها ،وضعف الاهامتم بدور املتعمل االجيايب يف التعمل والتفكري ،وميكن االسهام يف عالج
هذه املشلكة من خالل االجابة عن السؤال الرئيس التايل:
 ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ دلى تلميذات املرحةل الابتدائية يفمدينة الطائف؟
ويتفرع من هذا السؤال األس ئةل الفرعية األتية:
 ما همارات الاستيعاب القرايئ الالزمة لتلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟ ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ عند املس توى احلريف دلى تلميذاتالصف الثالث الابتدايئ؟
 ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ عند املس توى الاس تنتايج دلىتلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟
 ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ عند املس توى الناقد دلى تلميذاتالصف الثالث الابتدايئ؟
ت
املس
 ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف منية همارات الاستيعاب القرايئ عند توى التذويق دلى تلميذاتالصف الثالث الابتدايئ؟
ت
 ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف منية همارات الاستيعاب القرايئ عند املس توى االبداعي دلىتلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟
ت
 ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف منية همارات الاستيعاب القرايئ كلك دلى تلميذات الصف الثالثالابتدايئ؟
 فروض ادلراسة :اختربت ادلراسة الفروض األتية: ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعتني التجريبيةوالضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى احلريف.
 ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعتني التجريبيةوالضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى الاس تنتايج.
 ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعتني التجريبيةوالضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى الناقد.
 ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعة التجريبية والضابطةيف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى التذويق.
 ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعة التجريبية والضابطةيف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى االبداعي.
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 ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعة التجريبية والضابطة– الاليت يدرسن ابلطريقة املعتادة -يف التطبيق البعدي الختبار الاستيعاب القرايئ للمس توايت ُ
كلك.
 ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطات درجات القياسني القبيل والبعديللمجموعة التجريبية عىل اختبار همارات الاستيعاب القرايئ (املس توايت وادلرجة اللكية).
 أهداف ادلراسة :هدفت ادلراسة اىل حتقيق ما يأيت: حتديد همارات الاستيعاب القرايئ الالزمة لتلميذات الصف الثالث الابتدايئ.تعرف فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ عند املس توى احلريف دلى
 ُّتلميذات الصف الثالث الابتدايئ.
تعرف فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ عند املس توى الاس تنتايج دلى
 ُّتلميذات الصف الثالث الابتدايئ.
ت
تعرف فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف منية همارات الاستيعاب القرايئ عند املس توى الناقد دلى
 ُّتلميذات الصف الثالث الابتدايئ.
تعرف فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ عند املس توى التذويق دلى
 ُّتلميذات الصف الثالث الابتدايئ.
تعرف فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ عند املس توى االبداعي دلى
 ُّتلميذات الصف الثالث الابتدايئ.
تعرف فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ كلك دلى تلميذات الصف
 ُّالثالث الابتدايئ.
 أمهية ادلراسة :برزت أمهية ادلراسة فامي سوف تقدمه نتاجئها من فائدة علمية يف اجلانبني األتيني: األمهية النظرية :من خالل تقدمي دراسة علمية تُسهم يف اثراء األدب النظري حول تمنية همارات الاستيعاب القرايئابس تخدام اسرتاتيجية ).)K.W.L
 األمهية التطبيقية :وتتحقق من خالل تقدمي ادلراسة قامئة مبهارات الاستيعاب القرايئ الالزمة لتالميذ الصف الثالثمقياسا لالستيعاب القرايئ للوقوف عىل مس توى تالميذ
الابتدايئ ،لتخطيط املناجه يف ضوهئا ،كام توفر ادلراسة ً
وتلميذات الصف الثالث الابتدايئ؛ ومن مث تعزيز ودمع جوانب القوة ،وعالج جوانب الضعف ،كام تقدم دليل بكيفية
اس تخدام اسرتاتيجية ) )K.W.Lلالسرتشاد به يف ختطيط وتنفيذ وتقومي دروس لغيت ،ابالضافة اىل افادة الباحثني يف
جمال املناجه وطرائق التدريس؛ عن طريق تقدمي مقرتحات وتوصيات.
 حدود ادلراسة :متثلت حدود ادلراسة ابأليت :عينه من تلميذات الصف الثالث الابتدايئ يف الابتدائية اخلامسةمبدينة الطائف؛ خالل الفصل ادلرايس الثاين من العام ادلرايس 1436هـ1437 -هـ.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)2

جوان 2017

89

فاعلية استخدام استراتيجية ) )L.W.Kفي تنمية مهارات الاستيعاب القرائي

أ .يسرا رجاء عبد الله الثبيتي

 مصطلحات ادلراسة: -1اسرتاتيجية ) :)K.W.Lمجموعة من اخلطوات التعلميية املتسلسةل واخملطط لها ،حيددها املتعمل حلدوث تعمل جديد
وفعال ،تمتثل يف جدول من ثالث أمعدة ،تعمتد عىل طرح تساؤالت عام دلى تلميذة الصف الثالث الابتدايئ من
معلومات حول املوضوع القرايئ واذلي ميثهل العامود ) ،)Kوما اذلي تريد تعلمه واذلي ميثهل العامود ) ،(Wوما اذلي
تعلمته من هذا النص وميثهل العامود ) ،)Lهبدف ربط املعلومات السابقة ابملعلومات اجلديدة لكوهنا نقطة انطالق التعمل
اجلديد ،واالسهام يف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ يف مس توايته امخلسة قبل وأثناء وبعد القراءة.
 -2الاستيعاب القرايئ :همارات الاستيعاب القرايئ اليت جيب أن تكتس هبا تلميذات الصف الثالث الابتدايئ مبس توى
من ادلقة يف األداء ،واملمتثةل يف مس توايته امخلسة ويه املس توى احلريف ،والاس تنتايج ،والناقد ،والتذويق ،واالبداعي
ويقاس ذِل ابدلرجة اليت حتصل علهيا التلميذة يف اختبار الاستيعاب القرايئ اذلي أعدته الباحثة.
 االطار النظري لدلراسة: مفهوم اسرتاتيجية ) :)K.W.Lعرفهتا دايرسون ( )2012أهنا ":اسرتاتيجية قرائية فردية من أجل الاستيعاب؛ حيثتساعد القارئ عىل استيعاب وتذكر ما قرأه ،كام أهنا اسرتاتيجية تزود التالميذ ابلتفكري قبل وأثناء وبعد القراءة"
ص.188
وترى الباحثة بأن اسرتاتيجية ) )K.W.Lتستند عىل املعرفة السابقة دلى التالميذ؛ ألهنا نقطة الانطالق
اليت يقوم علهيا التعمل اجلديد ،كام تساعد التالميذ يف معرفة أمهية املعلومات السابقة ،ومدى ارتباطها ابملعلومات
اجلديدة ،وكيفية توظيفها يف التعمل اجلديد ،كام تتضمن مجموعة من اخلطوات املنظمة واملوهجة ،حيددها املتعمل حلدوث
تعمل جديد وفعال ،وتمتثل هذه اخلطوات يف جدول من ثالث أمعدة :األول املعرفة السابقة ،الثاين املعرفة املراد تعلمها،
والثالث املعرفة املكتس بة.
 اخلطوات االجرائية لتطبيق اسرتاتيجية ) :(K.W.Lتكونت خطوات تنفيذ ادلرس القرايئ من ثالث مراحل ويه: -1مرحةل ما قبل القراءة :تتكون هذه املرحةل من ثالث خطوات:
أ -العصف اذلهين :بعد عرض عنوان النص القرايئ تطلب املعلمة من التلميذات أن يقمن ابس متطار أفاكرهن،
وتنش يط معرفهتن السابقة حول هذا املوضوع ،وتوجه املعلمة التلميذات اىل املشاركة يف تذكر املعلومات ،وهبذه
الطريقة تساعد التلميذات بعضهن يف تذكر املعلومات السابقة ذات العالقة ابملوضوع ،مث تقوم املعلمة والتلميذات
بتدوين مالحظات حول املعلومات اليت يمت تذكرها يف العمود األول ( )Kويقمن التلميذات بكتابة املعلومات يف بطاقة
موجودة دلهين هبا جدول االسرتاتيجية ،وتأخذ هذه املرحةل مخس دقائق الس متطار األفاكر.
ماذا تعلمت؟ ).)L
ماذا أريد أن أتعمل؟ (.)W
ماذا أعرف؟ (.)K
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ب -تصنيف املعلومات :يصنفن التلميذات املعلومات اليت ذكرهنا ،حبيث يبحنث عن مجموعة األفاكر املتشاهبة جلعلها يف
مجموعة واحدة ،ودجمها لتصبح فكرة واحدة ،وميكن للمعلمة أن تساعد التلميذات يف هذه اخلطوة.
جـ -أس ئةل التلميذات :عند تذكر املعلومات السابقة ،وتصنيفها تكون التلميذات مس تعدات لطرح السؤال الثاين من
أس ئةل ما قبل القراءة :ما اذلي أريد أن أعرفه عن هذا النص؟ وهذا السؤال جيعلهن يضعن ألنفسهن هدف ًا من القراءة
ويمت تسجيل أس ئةل التلميذات يف العامود الثاين ) (Wمن جدول االسرتاتيجية ،ودور املعلمة همم جدً ا حبيث تساعد
التلميذات يف الرتكزي عىل األس ئةل املهمة.
 -2مرحةل أثناء القراءة :يف هذه املرحةل تقرأ التلميذات النص قراءة صامتة ،وتذكرهن املعلمة بأن علهين اس تخدام
األس ئةل اليت جسلوها ابلعامود ( (Wوالبحث عن اجاابت لها ،ابالضافة اىل البحث عن املعلومات اجلديدة ،وميكن
وضع أس ئةل لها يف العامود ( (Wمما يسامه يف توجيه انتباههن أثناء معلية قراءة النص ،مث تناقشهن ابلنص وتقرأ املعلمة
قراءة هجرية معربة للمعىن مث تلهيا قراءة التلميذات.
 -3مرحةل ما بعد القراءة :بعد قراءة النص حتتاج التلميذات مناقشة النص مع املعلمة وفهمه ،بعد ذِل يُطرح سؤال
ماذا تعلمت من قراءة النص)(L؟ حبيث يدون التلميذات ماذا اكتسنب من ادلرس من معارف وخربات وموازنة أس ئةل
العامود الثاين ) (Wمن اجلدول ،مع العامود الثالث ) (Lمن اجلدول ،ويف هذه املرحةل يمت تأكيد التعمل من خالل
التخطيط والتلخيص ألمه ما تعلمنه ،كعملية تقوميية لالسرتاتيجية ،والمتام هذه اخلطوات بنجاح البد من معرفة دور
املعمل واملتعمل أثناء اس تخدام اسرتاتيجية ).)K.W.L
 دور املعلمة يف اس تخدام اسرتاتيجية ):(K.W.L اخملططة ألهداف ادلرس ،والاكشفة عن معرفة التلميذات السابقة ،واملناقشة ،واحملاورة واليت تطرح املزيد مناألس ئةل ،واملصححة ألخطاء التلميذات ،واملقومة لتعمل وأداء التلميذات.
 املنظمة ملعارف التلميذات ابس تخدام جدول االسرتاتيجية. املصححة لتصورات البديةل دلى التلميذات عام يعتقدن سابقًا من خالل مقارنته مع ما مت تعلمه. املشجعة عىل طرح أفاكر جديدة. املعززة لفكرة التعاون والتشارك ،والتنافس االجيايب يف عرض نتاجئ تعلمهن. دور التلميذة يف اس تخدام اسرتاتيجية ) :(K.W.Lأشارت الرابط ( ،2014ص )193اىل أن ادلور يمكن يف األيت: -1يقرأ النصوص اخملتارة ،ويس توعب األفاكر املطروحة فهيا.
 -2يطرح األس ئةل اليت تليب حاجاته املعرفية املبنية عىل معرفته السابقة.
 -3ميارس التفكري املس تقل يف القضااي واألفاكر اليت يدور حولها النص.
 -4يصنف األفاكر الواردة يف النص اىل حماور أساس ية وفرعية.
 -5يتدرب عىل ممارسة التفكري التعاوين مع أفراد اجملموعة.
 -6يناقش وحياور ودليه نصوص يس توحض مدى حصهتا.
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 -7يصوب ما رخس يف بنائه املعريف السابق من معلومات ،وحقائق خاطئة.
 -8يقرر ما تعلمه ابلفعل من النص ،وحياول أن يس متر يف البناء املعريف دليه من خالل توليد أس ئةل جديدة.
 مفهوم الاستيعاب القرايئ :عرفه حقوف ( ،2016ص )11أنه ":معلية عقلية تركز عىل ادراك املعاين الرصحيةوالضمنية يف النص املقروء ،وتنظمي األفاكر ،والربط بني التفاصيل ،ونقد املقروء يف ضوء اخلربات السابقة
والس ياقات".
 أمهية الاستيعاب القرايئ :يؤكد القران الكرمي أمهية الاستيعاب من خالل األايت الكثرية اليت تدعو اىل فهم الرساةلُص ُب ْ ٌُك ُ ْمع ٌي فه ُْم ال ي ْع ِقلُون} [البقرة ]171:كام َّ
حض الرسول صىل هللا عليه
اليت حتملها األايت القرأنية كقوةل تعاىلٌّ ُ { :
وسمل عىل القراءة بتدبر ،ويه دعوة رصحية لالستيعاب ،ابالضافة اىل ذِل ميكن القول ان الاستيعاب هو أمسى
أهداف تعلمي القراءة ،وجوهرها؛ ألنه أساس حتسني املس توى املعريف واالدراك العقيل ويؤدي اىل ريق العملية التعلميية.
 مس توايت الاستيعاب القرايئ وهماراته :كام يرى الهنابة ( ،2013ص )113أن مس توايت الاستيعاب القرايئ يه: -1املس توى احلريف:
 حتديد املعىن احلريف من الس ياق. تعيني مضاد اللكمة. توضيح العالقة بني امجلل. -2املس توى الاس تنتايج:
 اختيار عنوان مناسب. اس تنتاج األفاكر الرئيسة اليت أش متل علهيا املوضوع. بيان غرض الاكتب. اس تنباط املعاين الضمنية اليت مل يرصح هبا الاكتب. -3املس توى النقدي:
 المتيزي بني احلقيقة والرأي. احلُك عىل املقروء يف ضوء اخلربة السابقة. تكوين رأي حول القضااي واألفاكر املطروحة يف النص. المتيزي بني ما يتصل ابملوضوع وماال يتصل به. -4املس توى التذويق:
 توضيح العاطفة املس يطرة عىل النص القرايئ. حتديد الصور البيانية اليت تضمهنا النص القرايئ. ذكر ادلالةل االحيائية لللكامت والتعبريات.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 -5املس توى االبداعي:
 اقرتاح حلول جديدة ملشالكت وردت يف املوضوع. التنبؤ ابألحداث بنا ًء عىل مقدمات معينة.ً
تطورا ملحوظا يف أداء
 ادلراسات السابقة :ذكرت دراسة ابغريي وأخرون ) (Bagheri et al, 2013أنه ليس هناك ًاملتعلامت للغة الاجنلزيية لكغة أجنبية يف اختبارات القراءة ابس تخدام لوحات ) ،(K.W.Lوأن لوحات ) (K.W.Lمل
يكن لها أي أثر اجياب ًيا عىل فهم املتعلامت للغة الاجنلزيية لكغة أجنبية ،كام توصلت دراسة الرويق ( )2014اىل وجود
فروق ذات دالهل احصائية يف األداء البعدي ملهارات القراءة الناقدة املتعلقة ابلمتيزي ،والاس تنتاج وابلتذوق األديب،
وابلتقومي واصدار احلُك منفصةل عن بعضها البعض لصاحل اجملموعتني التجريبيتني ،ووجود فروق ذات دالهل احصائية
يف األداء البعدي ملهارات القراءة الناقدة جممتعة؛ لصاحل اجملموعتني التجريبيتني ،ووجود فروق ذات دالةل احصائية يف
املعدل اللكي ملقياس اجتاه التالميذ حنو القراءة لصاحل اجملموعتني التجريبيتني ،وكشفت دراسة عيل ( )2015اىل أن
تالميذ اجملموعتني التجريبيتني قد تفوقوا عىل تالميذ اجملموعة الضابطة يف تمنية الاستيعاب القرايئ ،وقد يعزى ذِل اىل
اسرتاتيجييت روبنسون والتساؤل اذلايت ،كام أشارت دراسة لينش يوين ) Lencioni (2013اىل أن التالميذ اذلين
قدموا أداء أفضل يف تقيمي القراءة والاستيعاب يف بيئة تعمل تعاونية ومن خالل التعلاميت الرصحية املبارشة واملامرسة
املس تقةل ،كام أحرزوا اس متتاعا أكرث ابلتعلاميت الواحضة الرصحية ،بيامن توصلت نتاجئ دراسة الفتالوي وهراط ()2014
اىل تفوق طالب اجملموعة التجريبية اليت درست موضوعات املطالعة وفق منشطات االدراك عىل طالب اجملموعة
الضابطة اليت درست موضوعات املطالعة وفق الطريقة العادية يف الاستيعاب القرايئ.
 االجراءات امليدانية لدلراسة:أ ًوال -مهنج ادلراسة :مت اس تخدام املهنج التجرييب القامئ عىل التصممي ش به التجرييب األنسب لهذه ادلراسة.
اثن ًيا -جممتع ادلراسة وعينهتا :متثل جممتع ادلراسة احلالية يف تلميذات الصف الثالث الابتدايئ يف مدينة الطائف ،وتكونت
عينة ادلراسة من ( )50تلميذة ،ومثل هذا العدد فصلني ،أحدهيام ميثل اجملموعة التجريبية وعددها ( )25تلميذة،
واألخر ميثل اجملموعة الضابطة وعددها ( )25تلميذة.
اثلث ًا -أدوات ادلراسة وموادها (بناؤها وضبطها):
 -1قامئة همارات الاستيعاب القرايئ املناس بة لتلميذات الصف الثالث الابتدايئ :حيث عدت املهارات اليت حظيت
ابتفاق احملمكني بنس بة  %80فأكرث ( )14همارة.
 -2اختبار همارات الاستيعاب القرايئ لتلميذات الصف الثالث الابتدايئ :الصدق الظاهري لالختبار (صدق احملمكني)
عرض عىل مجموعة من املتخصصني يف املناجه وطرق تدريس اللغة العربية ،حيث مت احلصول عىل ( )27مفردة
جاهزا بصورته الهنائية للتجربة الاس تطالعية ،مت تطبيق الاختبار عىل العينة
لالختبار ،وأصبح الاختبار ً
الاس تطالعية (غري عينة ادلراسة) مكونة من ( )27تلميذة من تلميذات الصف الثالث الابتدايئ ،للتأكد من وضوح
تعلاميت الاختبار ،ولتحديد زمن الاختبار ليصبح الزمن الهنايئ ( )55دقيقة تقريبا ،وحلساب معامالت السهوةل
والصعوبة والمتيزي حيث أتضح أن قمي معامالت السهوةل والصعوبة ملفردات الاختبار تراوحت بني  0.80-0.20وتقع
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مجيعها يف املدى املقبول ،كام أن قمي معامالت المتيزي تراوحت بني  ،0.50 - 0.40ولكها تقع يف املدى املقبول ملعامالت
المتيزي ،مت التحقق من صدق الاتساق ادلاخيل لالختبار ،وأتضح أن قمي معامالت الارتباط بني درجة املفردة وادلرجة
اللكية ملهارة الفهم احلريف ترتاوح بني  0.55 -0.41ولكها قمي داةل عند مس توى  0.05 & 0.01مما يعين أن املفردات
تقيس ما تقيسه املهارة ،وهو مؤرش عىل الصدق ،أما ملهارة الفهم الاس تنتايج ترتاوح بني  0.61 -0.46ولكها قمي داةل
عند مس توى  0.05 & 0.01مما يعين أن املفردات تقيس ما تقيسه املهارة ،وهو مؤرش عىل الصدق ،ابالضافة ملهارة
الفهم الناقد التطبيق ترتاوح بني  0.56 -0.44ولكها قمي داةل عند مس توى  0.05 & 0.01مما يعين أن املفردات تقيس
ما تقيسه املهارة وهو مؤرش عىل الصدق ،أما همارة الفهم التذويق ترتاوح بني  0.61 -0.45ولكها قمي داةل عند مس توى
 0.05 & 0.01مما يعين أن املفردات تقيس ما تقيسه املهارة وهو مؤرش عىل الصدق ،ابالضافة اىل همارة الفهم
االبداعي التطبيق ترتاوح بني  0.55 -0.44ولكها قمي داةل عند مس توى  0.05 & 0.01مما يعين أن املفردات تقيس ما
يقيسه املس توى وهو مؤرش عىل الصدق ،أما من انحية قمي معامالت الارتباط بني ادلرجة اللكية للمهارة وادلرجة
اللكية لالختبار ترتاوح بني  0.81 -0.66ولكها قمي داةل عند مس توى  0.01مما يعين أن املهارات تقيس ما يقيسه
الاختبار وهو مؤرش عىل الصدق ،مث مت التحقق من ثبات الاختبار وقد مت التحقق من ثبات الاختبار بطريقة
ألفاكرونباخ للمس توايت وادلرجة اللكية ،وأتضح أن قمي معامالت الثبات تراوحت للمهارات بني  0.84-0.77كام بلغت
قمية الثبات لالختبار اكم ًال ( )0.82ويه قمي ثبات عالية ومقبوةل ،أما من انحية الصدق اذلايت لالختيار مت التحقق من
الصدق اذلايت لالختبار حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات وذِل للمس توايت والاختبار اكمال وجاءت قمي
معامالت الصدق اذلايت للمهارات ،والاختبار ً
اكمال ترتاوح بني  0.92 -0.88ولكها قمي عالية ،وتشري اىل الصدق.
 مواد املعاجلة التجريبية دليل املعمل ودليل التلميذة :دليل املعلمة ودليل التلميذة مت الاطالع عىل بعض ادلراساتالسابقة؛ العداد ادلليلني كدراسة (الصاعدي2013 ،؛ العفيفي ،)2013 ،اضافة اىل الادبيات ،وبعد الانهتاء من
اعداد ادلليلني مت عرضه عىل مجموعة من املتخصصني يف املناجه وطرق تدريس اللغة العربية؛ للتعرف عىل أراهئم ويف
ضوهئا مت اجراء التعديالت الالزمة ،وأصبح ادلليلني يف صورهتام الهنائية.
لتعرف الفروق بني متوسطي
راب ًعا -األساليب االحصائية املس تخدمة يف ادلراسة :اختبار(ت) جملموعتني مس تقلتني ّ
مجموعيت ادلراسة :التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ،واختبار(ت) جملموعتني مرتبطتني الفروق بني القياسني القبيل
والبعدي للمجموعة التجريبية عىل اختبار همارات الاستيعاب القرايئ ،ومعادةل حساب جحم التأثري لتعرف جحم تأثري
اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ ،ويمت حساب جحم األثر عن طريق مربع (ايتا) ،ومعادةل .d
 نتاجئ ادلراسة وتفسريها: السؤال الرئيس لدلراسة :ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ دلىتلميذات املرحةل الابتدائية يف مدينة الطائف؟
لالجابة عن السؤال الرئيس؛ متت االجابة عن األس ئةل املرتبطة به عىل النحو األيت:
أوالً -عرض النتاجئ املتعلقة ابلسؤال األول :ما همارات الاستيعاب القرايئ الالزمة لتلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟
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لالجابة عن هذا السؤال ،مت اتباع مجموعة من اخلطوات واالجراءات ،متثلت يف الاطالع عىل األدبيات ذات
الصةل وادلراسات السابقة ،مث مت عرضها عىل مجموعة من املتخصصني يف املناجه وطرق التدريس ،وأسفر ذِل عن
حتديد قامئة تضمنت ( )5مس توايت وللك مس توى عدد من املهارات.
اثني ًا -عرض النتاجئ املتعلقة ابلسؤال الثاين :ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب
القرايئ عند املس توى احلريف دلى تلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟
لالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار (ت) للمجموعات املس تقةل؛ للتعرف عىل الفروق بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للمس توى احلريف ،وجاءت النتاجئ كام ابجلدول األيت:
جدول ( )1قمية (ت) وداللهتا للفروق بني اجملموعتني التجريبية ،والضابطة يف القياس البعدي للمس توى احلريف
قمية مس توى
الاحنراف
اجملموعة العدد املتوسط
املهارات
(ت) ادلالةل
املعياري
حتديد معىن اللكمة الواردة يف النص جتريبية
املقروء.
ضابطة

25

1.56

0.51

25

1.08

0.57

جتريبية

25

1.84

0.37

ضابطة

25

1.04

0.68

جتريبية

25

1.80

0.50

ضابطة

25

1.24

0.66

جتريبية

25

5.20

0.91

ضابطة

25

توضيح مضاد اللكمة الواردة يف
النص املقروء.
تصنيف اللكامت متشاهبة املعىن
الواردة يف النص املقروء.
ادلرجة اللكية

3.36

1.19

3.14

0.01

5.18

0.01

3.37

0.01

6.15

0.01

يتضح أن قمي (ت) للفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية ،والضابطة يف القياس البعدي
للمس توى احلريف جاءت داةل يف مجيع املهارات الفرعية وادلرجة اللكية ،وملعرفة اجتاه الفروق يقارن بني متوسطي
درجات اجملموعتني حيث يتضح من خالل املقارنة أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية أكرب من متوسط درجات
اجملموعة الضابطة ،وبناء عىل ذِل فان الفروق تكون لصاحل اجملموعة التجريبية ،وبناء عىل ذِل يمت رفض الفرض
الصفري اذلي ينص عىل :ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى احلريف ،وقبول الفرض البديل اذلي
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ينص عىل :يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعتني التجريبية
والضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى احلريف لصاحل اجملموعة التجريبية.
اثلث ًا -عرض النتاجئ املتعلقة ابلسؤال الثالث :ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب
القرايئ عند املس توى الاس تنتايج دلى تلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟
لالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار (ت) للمجموعات املس تقةل؛ للتعرف عىل الفروق بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة ،يف القياس البعدي للمس توى الاس تنتايج ،وجاءت النتاجئ كام ابجلدول التايل:
جدول ( )2قمية (ت) وداللهتا للفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للمس توى الاس تنتايج
املهارات

اجملموعة العدد املتوسط

الاحنراف
املعياري

جتريبية

25

1.36

0.57

ضابطة

25

1.04

0.73

اس تخراج األفاكر اجلزئية يف النص جتريبية
املقروء.
ضابطة

25

1.16

0.69

25

0.88

0.67

اس تنباط أس باب للنتاجئ الواردة يف جتريبية
النص املقروء.
ضابطة

25

1.60

0.50

25

1.08

0.64

جتريبية

25

4.12

1.09

ضابطة

25

3.00

1.26

اس تنتاج الفكرة العامة يف النص
املقروء.

ادلرجة اللكية

قمية (ت)

مس توى
ادلالةل

1.72

غري داةل

1.46

غري داةل

3.20

0.01

3.36

0.01

يتضح أن قمي (ت) للفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي
للمس توى الاس تنتايج جاءت داةل يف همارة :اس تنباط أس باب للنتاجئ الواردة يف النص املقروء وادلرجة اللكية ،بيامن مل
تكن داةل يف املهارتني األوليتني؛ وللتعرف عىل اجتاه الفروق يقارن بني متوسطات درجات اجملموعتني حيث يتضح من
خالل املقارنة أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية أكرب من متوسط درجات اجملموعة الضابطة ،وبناء عىل ذِل ،فان
الفروق تكون لصاحل اجملموعة التجريبية ،وبناء عىل النتيجة السابقة يمت رفض الفرض الصفري جزئيا اذلي ينص عىل :ال
يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى الاس تنتايج ،وقبول الفرض البديل جزئيا اذلي ينص عىل :يوجد فرق
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دال احصائي ًا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار
الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى الاس تنتايج لصاحل اجملموعة التجريبية.
راب ًعا -عرض النتاجئ املتعلقة ابلسؤال الرابع :ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب
القرايئ عند املس توى الناقد دلى تلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟
لالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار (ت) للمجموعات املس تقةل؛ للتعرف عىل الفروق بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للمس توى الناقد ،وجاءت النتاجئ كام ابجلدول التايل:
جدول ( )3قمية (ت) وداللهتا للفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للمس توى الناقد
املهارات
المتيزي بني ماهل صةل و ما ليس هل
صةل يف النص املقروء.
المتيزي بني احلقيقة واخليال.
ابداء الرأي (قبول -رفض) جتاه
الشخصيات أو األحداث الواردة
ابلنص.
ادلرجة اللكية

مس توى
اجملموعة العدد املتوسط الاحنراف املعياري قمية (ت)
ادلالةل
جتريبية

25

1.52

0.71

ضابطة

25

0.88

0.83

جتريبية

25

1.52

0.65

ضابطة

25

1.00

0.58

جتريبية

25

1.44

0.65

ضابطة

25

1.12

0.67

جتريبية

25

4.48

1.58

ضابطة

25

3.00

1.32

2.92

0.01

2.98

0.01

1.72

غري داةل

3.59

0.01

يتضح أن قمي (ت) للفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي
للمس توى الناقد جاءت داةل يف مجيع املهارات الفرعية وادلرجة اللكية ما عدا همارة :ابداء الرأي (قبول -رفض) جتاه
الشخصيات أو األحداث الواردة ابلنص ،فمل تكن قمية (ت) داةل ،ولتعرف اجتاه الفروق يقارن متوسطات درجات
اجملموعتني ،ويتضح من خالل املقارنة أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية أكرب من متوسط درجات اجملموعة
الضابطة ،وبناء عىل ذِل فان الفروق تكون لصاحل اجملموعة التجريبية ،وبناء عىل النتيجة السابقة يمت رفض الفرض
الصفري جزئ ًيا اذلي ينص عىل :ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات
تلميذات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى الناقد ،وقبول الفرض البديل
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جزئ ًيا اذلي ينص عىل :يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى الناقد لصاحل اجملموعة التجريبية.
خامسا -عرض النتاجئ املتعلقة ابلسؤال اخلامس :ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات
ً
الاستيعاب القرايئ عند املس توى التذويق دلى تلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟
لالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار (ت) للمجموعات املس تقةل؛ للتعرف عىل الفروق بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للمس توى التذويق جاءت النتاجئ ابجلدول األيت:
جدول ( )4قمية (ت) وداللهتا للفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للمس توى التذويق
املهارات
حتديد العاطفة املس يطرة عىل
النص املقروء.
كشف القمي االجيابية الواردة يف
النص املقروء.
ادلرجة اللكية

اجملموعة العدد املتوسط الاحنراف املعياري قمية (ت)
جتريبية

25

1.68

0.56

ضابطة

25

1.36

0.64

جتريبية

25

1.52

0.59

ضابطة

25

1.20

0.58

جتريبية

25

3.20

1.08

ضابطة

25

2.56

1.01

مس توى
ادلالةل

1.89

غري داةل

1.96

0.05

2.17

0.01

يتضح أن قمي (ت) للفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي
للمس توى التذويق جاءت داةل يف همارة :كشف القمي االجيابية الواردة يف النص املقروء ،وادلرجة اللكية بيامن مل تكن داةل
يف همارة :حتديد العاطفة املس يطرة عىل النص املقروء ،وللتعرف عىل اجتاه الفروق يقارن بني متوسطات درجات
اجملموعتني حيث يتضح من خالل املقارنة أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية أكرب من متوسط درجات اجملموعة
الضابطة ،وبناء عىل ذِل فان الفروق تكون لصاحل اجملموعة التجريبية ،وبناء عىل النتيجة السابقة يمت رفض الفرض
الصفري جزئ ًيا اذلي ينص عىل :ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات
تلميذات اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى التذويق ،وقبول الفرض البديل
جزئ ًيا اذلي ينص عىل :يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعة
التجريبية والضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى التذويق لصاحل اجملموعة التجريبية.
سادسا -عرض النتاجئ املتعلقة ابلسؤال السادس :ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات
ً
املس
الاستيعاب القرايئ عند توى االبداعي دلى تلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟
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لالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار(ت) للمجموعات املس تقةل؛ للتعرف عىل الفروق بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للمس توى االبداعي ،وجاءت النتاجئ كام ابجلدول األيت:
جدول ( )5قمية (ت) وداللهتا للفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للمس توى االبداعي
املهارات
تقدمي أكرث عدد من املرتادفات
للكمة وردت يف النص املقروء.
اقرتاح حلول جديدة لبعض
املشالكت الواردة يف النص.
اقرتاح أكرب عدد من العناوين
املبتكرة للنص املقروء.
ادلرجة اللكية

مس توى
اجملموعة العدد املتوسط الاحنراف املعياري قمية (ت)
ادلالةل
جتريبية

25

1.48

0.65

ضابطة

25

1.28

0.68

جتريبية

25

1.72

0.79

ضابطة

25

1.04

0.68

جتريبية

25

3.52

1.48

ضابطة

25

1.64

0.86

جتريبية

25

6.72

2.30

ضابطة

25

3.96

1.27

1.06

غري داةل

3.27

0.01

5.50

0.01

5.25

0.01

يتضح أن قمي (ت) للفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي
للمس توى االبداعي جاءت داةل يف مجيع املهارات الفرعية وادلرجة اللكية ،ماعدا املهارة :تقدمي أكرث عدد من املرتادفات
للكمة وردت يف النص املقروء فمل تكن قمية (ت) داةل؛ ولتعرف اجتاه الفروق يقارن متوسطات درجات اجملموعتني
حيث يتضح من خالل املقارنة أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية أكرب من متوسط درجات اجملموعة الضابطة
وبناء عىل ذِل فان الفروق تكون لصاحل اجملموعة التجريبية ،وبناء عىل النتيجة السابقة يمت رفض الفرض الصفري جزئ ًيا
اذلي ينص عىل :ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعة
التجريبية والضابطة يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى االبداعي ،وقبول الفرض البديل جزئ ًيا اذلي ينص
عىل :يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعة التجريبية والضابطة
يف اختبار الاستيعاب القرايئ البعدي للمس توى االبداعي لصاحل اجملموعة التجريبية.
ساب ًعا -عرض النتاجئ املتعلقة ابلسؤال السابع :ما فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية همارات الاستيعاب
القرايئ كلك دلى تلميذات الصف الثالث الابتدايئ؟
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)2

جوان 2017

99

فاعلية استخدام استراتيجية ) )L.W.Kفي تنمية مهارات الاستيعاب القرائي

أ .يسرا رجاء عبد الله الثبيتي

لالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار (ت) للمجموعات املس تقةل؛ للتعرف عىل الفروق بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي الختبار همارات الاستيعاب القرايئ كلك وجاءت النتاجئ كام ابجلدول:
جدول ( )6قمية (ت) وداللهتا للفروق بني اجملموعتني يف القياس البعدي الختبار همارات الاستيعاب القرايئ كلك
اجملموعة العدد املتوسط الاحنراف املعياري قمية (ت) مس توى ادلالةل
املهارات
ادلرجة اللكية

جتريبية

25

23.72

5.22

ضابطة

25

15.88

3.57

6.19

0.01

يتضح أن قمي (ت) للفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي الختبار
همارات الاستيعاب القرايئ كلك جاءت داةل يف ادلرجة اللكية ،وللتعرف عىل اجتاه الفروق يقارن متوسط درجات
اجملموعتني حيث يتضح من خالل املقا نرة أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية أكرب من متوسط درجات اجملموعة
الضابطة ،وبناء عىل ذِل ،فان الفروق تكون يف اجتاه اجملموعة التجريبية ،وبناء عىل النتيجة السابقة يمت رفض الفرض
الصفري اذلي ينص عىل :ال يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطي درجات تلميذات
اجملموعة التجريبية والضابطة -الاليت درسن ابلطريقة املعتادة -يف التطبيق البعدي الختبار الاستيعاب القرايئ
للمس توايت ُ
كلك ،وقبول الفرض البديل اذلي ينص عىل :يوجد فرق دال احصائ ًيا عند مس توى دالةل ( )0.05بني
متوسطي درجات تلميذات اجملموعة التجريبية والضابطة -الاليت درسن ابلطريقة املعتادة -يف التطبيق البعدي الختبار
الاستيعاب القرايئ للمس توايت ُ
كلك يف اجتاه اجملموعة التجريبية.
 "ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسطات درجات القياسني القبيل والبعديللمجموعة التجريبية عىل اختبار همارات الاستيعاب القرايئ (املس توايت وادلرجة اللكية)"
الختبار هذا الفرض مت اس تخدام اختبار (ت) للمجموعات املرتبطة؛ للتعرف عىل الفروق بني القياسني القبيل
والبعدي للمجموعة التجريبية عىل اختبار همارات الاستيعاب القرايئ ،وجاءت النتاجئ كام ابجلدول األيت:
جدول ( )7قمية (ت) وداللهتا للفروق بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية عىل اختبار الاستيعاب القرايئ
مس توى ادلالةل
قمية ت
الاحنراف املعياري
املتوسط
القياس
املس توايت
احلريف
الاس تنتايج

قبيل

2.48

0.87

بعدي

5.20

0.91

قبيل

2.16

1.03

بعدي

4.12

1.09
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الناقد
التذويق
االبداعي
ادلرجة اللكية

قبيل

1.28

0.84

بعدي

4.48

1.58

قبيل

1.64

0.76

بعدي

3.20

1.08

قبيل

3.28

1.51

بعدي

6.72

2.30

قبيل

10.84

3.14

بعدي

23.72

5.22
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10.87

0.01

8.12

0.01

10.21

0.01

20.42

0.01

يتضح من اجلدول السابق أن قمي (ت) للفروق بني متوسطات درجات القياسني القبيل والبعدي للمجموعة
التجريبية عىل اختبار همارات الاستيعاب القرايئ جاءت داةل يف مجيع املهارات الفرعية وادلرجة اللكية ،وللتعرف عىل
اجتاه الفروق يقارن بني متوسطات درجات القياسني القبيل والبعدي حيث يتضح أن متوسط درجات القياس البعدي
أكرب من متوسطات درجات القياس القبيل ،وبناء عىل ذِل فان الفروق تكون يف اجتاه القياس البعدي ،وبناء عىل
النتيجة السابقة يمت رفض الفرض الصفري اذلي ينص عىل :ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى دالةل
( )0.05بني متوسطات درجات القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية عىل اختبار همارات الاستيعاب القرايئ
(املس توايت وادلرجة اللكية) ،وقبول الفرض البديل اذلي ينص عىل :توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى
دالةل ( )0.05بني متوسطات درجات القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية عىل اختبار همارات الاستيعاب
القرايئ (املس توايت وادلرجة اللكية) يف اجتاه القياس البعدي.
وللتعرف عىل جحم تأثري االسرتاتيجية يف تمنية الاستيعاب القرايئ؛ مت اس تخدام معادةل ايتا حلساب جحم التأثري
ومعادةل  dلتعرف مس توى جحم التأثري ،علام بأن قمية ( )0.2=dتعين جحم التأثري صغري ،وقمية ( )0.5=dتعين جحم
التأثري متوسط ،وقمية ( )0.8=dتعين جحم التأثري كبري وجاءت النتاجئ كام جبدول ( )8التايل:
جدول ( )8قمية جحم التأثري لتأثري االسرتاتيجية يف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ
قمية (ت) درجات احلرية قمية مربع ايتا قمية ( )dمس توى جحم التأثري
املس توايت
احلريف
الاس تنتايج

16.14

24

0.92

6.89

كبري

7.33

24

0.69

2.96

كبري
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الناقد

10.87

24

0.83

4.44

كبري

التذويق

8.12

24

0.73

3.29

كبري

االبداعي

10.21

24

0.81

4.09

كبري

ادلرجة اللكية

20.42

24

0.95

8.86

كبري

يتضح أن قمية جحم التأثري تراوحت بني  92.0-0.69للمس توايت ،وبلغت لدلرجة اللكية  0.95مما يعين أن
 % 95من تباين درجات التلميذات يف القياس البعدي يعود ألثر االسرتاتيجية ،كام تراوحت قمية  dبني  2.96اىل
 8.86للمس توايت ،وادلرجة اللكية ،وهو ما يشري حلجم تأثري كبري لالسرتاتيجية يف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ.
يف ضوء النتاجئ اليت توصلت الهيا ادلراسة ،وسع ًيا لتطوير تعلمي القراءة يف املرحةل الابتدائية ،تويص ادلراسة
بتمنية همارات الطالقة القرائية ،وذِل وفقًا ملا يأيت:
 -1تبين املهارات اليت مت التوصل الهيا من خالل ادلراسة احلالية ،والانطالق مهنا عند بناء مناجه لغيت للمرحةل
الابتدائية.
قياسا موضوع ًيا.
 -2تبصري معلمي ،ومرشيف اللغة العربية ابملهارات اخملتلفة لالستيعاب القرايئ ،وتدريهبم عىل قياسها ً
 -3تعممي اس تخدام اسرتاتيجية ()K.W.L؛ ملا أثبتته ادلراسة احلالية من فاعليهتا يف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ،
وتدريب املعلامت عىل اس تخدهما.
 -4تعممي دليل املعلمة الس تخدام اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف التدريس ،وخباصة يف تمنية همارات الاستيعاب القرايئ.
انطالقًا من النتاجئ اليت مت التوصل الهيا يف هذه ادلراسة ،ويف ضوء التوصيات السابقة ،تقرتح ادلراسة القيام
ابلبحوث ،وادلراسات املس تقبلية األتية:
 اجراء دراسة لتعرف فاعلية اسرتاتيجية ( )K.W.Lيف تمنية امليول والاجتاهات ودوافع االجناز. دراسة حتليلية حملتوى مهنج لغيت لتلميذات الصفوف األولية يف ضوء همارات الاستيعاب القرايئ. مس توى متكن معلامت اللغة العربية يف مراحل التعلمي العام من أساليب تمنية همارات الاستيعاب القرايئ. قامئة املراجع: -1اجلهوري انرص عيل :)2012( ،فاعلية اسرتاتيجية اجلدول اذلايت ) (K.W.L.Hيف تمنية الفهم العميق للمفاهمي
الفزيايئية وهمارات ما وراء املعرفة دلى طالب الصف الثامن األسايس بسلطنة عامن ،دراسات عربية يف الرتبية وعمل
النفس ) ، )ASEPالعدد.58-13 ،32
 -2حبيب هللا محمد :)2014( ،أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق املدخل يف تطوير همارات الفهم
والتفكري والتعمل ،طّ ،2معان :دار عامر.
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 -3دايرسون مارغريت :)2012( ،تعلمي القراءة ملرحةل رايض األطفال واملرحةل الابتدائية ،ط ،3ادلمام :دار الكتاب
الرتبوي.
 -4الرابط هبرية شفيق :)2014( ،اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس ،ط ،1القاهرة :دار العامل العريب.
 -5الرويق راشد محمد :)2014( ،فاعلية اسرتاتيجييت التساؤل اذلايت وتنش يط املعرفة السابقة يف تمنية همارات القراءة
الناقدة دلى طالب الصف األول الثانوي واجتاهاهتم حنو القراءة ،لكية الرتبية ،رساةل دكتوراه غري منشورة ،جامعة أم
القرى :مكة املكرمة.
ت
 -6الصاعدي أالء محيد :)2013( ،فعالية اس تخدام اسرتاتيجية  K.W.Lيف منية همارات استيعاب احلديث الرشيف
دلى طالبات الصف األول املتوسط ابلعامصة املقدسة ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،قسم املناجه وطرق التدريس،
لكية الرتبية ،جامعة أم القرى :مكة.
ت
 -7عيل زاين عبد الكرمي :)2015( ،أثر اسرتاتيجييت روبنسون والتساؤل اذلايت يف منية الفهم القرايئ دلى تالميذ
الصف السادس الابتدايئ ،جمةل البحوث الرتبوية والنفس ية ،العدد.363-341 ،45
 -8الفتالوي جؤذر محزة ،وهراط ابراهمي عويد :)2014( ،أثر منشطات االدراك يف الاستيعاب القرايئ دلى طالب
الصف الثاين املتوسط يف مادة املطالعة ،جمةل لكية الرتبية للعلوم االنسانية ،جامعة اببل ،العدد .274-251 ،17
 -9حقوف أكرم ابراهمي :)2016( ،فاعلية أنشطة قامئة عىل املدخل التاكميل يف تمنية همارات الفهم القرايئ واألداء الكتايب
دلى طالب التعلمي الثانوي الفين الصناعي ،جمةل القراءة واملعرفة ،العدد .44-1 ،180
 -10الهنابة أمحد صاحل :)2013( ،أثر اسرتاتيجية التساؤل اذلايت يف تمنية بعض همارات الفهم القرايئ دلى طلبة الصف
الثاين املتوسط ،جمةل لكية الرتبية االسالمية مبحافظة اببل ،العدد .125 -101 ،14
 -10الوقفي رايض :)2009( ،صعوابت التعمل النظري والتطبيقي ،طّ ،1معان :دار املسرية.
11- Bagheri Mohammad, Roozkhoon Mona, Yamini Mortaza; (2013), Evaluating KWL
Charts Strategy in relation to Iranian EFL Learners’ Comprehension of Culturally
Unfamiliar Texts, English Linguistic Research. 2 (1), 27-28.
12- Lencioni Gine ;(2013), The Effects and Explicit Reading Strategy Instruction and
Cooperative Learning on Reading Comprehension in Fourth Grade Students, Doctoral
Dissertation, University of San Francisco: San Francisco.
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تأثريات وسائل الإعالم اجلديد عىل الش باب اجلامعي
أ.م .صاحب أسعد ويس الشمري
لكية الرتبية ،جامعة العراق
 امللخص :هيدف البحث اإىل التعرف عىل مدى اس تخدام الش باب اجلامعي لوسائل الإعالم اجلديد ،وأبرز انعاكساتوتأثريات وسائل الإعالم اجلديد من وهجة نظر الش باب اجلامعي ،واملدى اذلي حيدث فيه التأثري ،وكذكل التعرف
عىل وهجة نظر الش باب اجلامعي يف علمية وأخالقية ومصداقية ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد ،حيث
بلغت عينة ادلراسة ( )489طالب ًا وطالب ًة ،اكنت أداة البحث عبار ًة عن استبانة مكونة من جزئني قام الباحث
بإعدادها واس تخراج صدقها وثباهتا ،أما أبرز النتاجئ اليت توصل اإلهيا البحث ،فمتثلت يف أن غالبية الش باب اجلامعي
تس تخدم وسائل الإعالم اجلديد بصورة واسعة،وإان البعد الخاليق هو أكرث البعاد تأثر ًا بوسائل ا إلعالم اجلديد يليه
البعد الرسي،مث البعد الثقايف ،كام أشارت النتاجئ اإىل أن أرا َء الش باب اجلامعي حول املدى اذلي حتدث فيه التأثريات
اخملتلفة لوسائل الإعالم اجلديد (سواء أاكنت مضن املدى القريب أم املتوسط أم املتوسط) متقاربة نوع ًا ما ،وكذكل إان
أغلبيهتم غري متأكدين من كون ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد سلمي من الناحية العلمية ،وأن النس بة الكرب
من الش باب اجلامعي ترى أن ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد سلمي من الناحية الخالقية ،وأنه لكام زادت
ساعات اس تخداهمم لوسائل الإعالم اجلديد أصبحوا متأثرين هبا ومؤمنني بصدقها بصورة أكرب ،ويف ضوء النتاجئ اليت مت
التوصل اإلهيا قدم الباحث مجموعة من التوصيات واملقرتحات.
 اللكامت املفتاحية :التأثريات ،وسائل الإعالم اجلديد ،الش باب اجلامعي.The effects of new media on University Youth
Sahib Asaad weis Al-shimari
Asst. Prof. of Educational Psychology
Samarra University - Iraq
-Abstract: The research aims to look at the extent to which University Youth use the
means of new media, and highlighted the implications and effects of new media from
the youth point of view, and the extent to which the impact occurs, as well as to
identify the youth's point of view in the scientific, ethical and credibility of what is
broadcast and published through the means of new media, reaching the study sample
(489) students, the search tool is a questionnaire consisting of two parts. The
researcher prepared and extract sincerity and persistence, either the main findings of
the research were: that the majority of young people are using new media widely, and
that the ethical dimension is more affected by means of new media, followed by family
dimension, then the cultural dimension. The results indicated that young people's
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views about the extent to which the various effects of the means of new media occur
(whether within the near-term, medium-term or close) converged somewhat, as well
as most of them are not sure of the fact that what is broadcast via the new media
scientifically valid, and that the largest proportion of young people see that what is
broadcast across new media morally valid, and when spend more hours of use of the
means of new media have become more influenced by and are genuine believers are
larger, and in the light of the results reached by the researcher presented a set of
recommendations and proposals.
- key words: Effects, the new media, University young people.
 مقدمة وأمهية البحث :شهدت البرشية عرب اترخيها ظهور العديد من الاخرتاعات اليت أثرت تأثري ًا جذر ًاي عىل حياةالناس ،فقد شهد القرن املايض عىل سبيل املثال ظهور ابتاكرات تقنية بلغة التأثري مثل الس يارة والتلفزيون والراديو
والمكبيوتر ،واليت بلرمغ من التأثريات الكبرية اليت أحدثهتا ،اإل أن تكل التأثريات ل تزيد يف أمهيهتا عىل تكل اليت حققها
الإنرتنت اليوم من هجة رسعة تكل التأثريات ومعقها وانتشارها ،وغريها من اإماكانته الاكمنة اليت مل يظهر مهنا حىت الن
سوى مقة جبل اجلليد ،اإن أمهية الإنرتنت تمكن يف قدرته عىل تغيري مفاهمي التصال وتوزيع املعرفة والانتشار الواسع
الرسيع ،وقد ازدادت تكل المهية مع ظهور وانتشار ش باكت التواصل الاجامتعي مثل فيس بوك وتويرت وانس تغرام
ويوتيوب وغريها ،واليت اس تطاعت أن تغري بشلك كبري طريقة تواصل الناس وتفاعلهم ،وطريقة تسويق املنتجات
وبيعها ،وطريقة تواصل احلكومات مع املواطنني ،وطريقة أداء الرشاكت لعاملها ،كام أهنا غريت مفهوم العمل التطوعي
والكيفية اليت ميارس هبا الناشطون الس ياس يون والاجامتعيون واحلقوقيون أنشطهتم ،وكام نشاهد هذه الايم فاإن
الش باكت الاجامتعية بدأت يف التأثري يف العملية الس ياس ية وادلميقراطية نفسها ،وبدأت يف الزبوغ كدوات ثورية
التأثري ،اإن هذه الش باكت الاجامتعية مل تقم فقط كام رأينا بإشعال فتيل الثورة يف مرص ،ولكهنا أشعلت ثورة تفكري
ملهم يف العامل بأمكهل (اكتب،2011،ص.)8
وقد اكن لظهور الإعالم اجلديد (وهو مصطلح يضم اكفة تقنيات التصال واملعلومات الرمقية ،اليت جعلت من
املمكن اإنتاج ونرش واس هتالك وتبادل املعلومات اليت نريدها ،يف الوقت اذلي نريده ،وبلشلك اذلي نريده ،من خالل
الهجزة الالكرتونية (الوسائط) املتصةل أو غري املتصةل بلإنرتنت ،والتفاعل مع املس تخدمني الخرين اكئن ًا من اكنوا وأيامن
اكنوا (اكتب،2011،ص ،)6اكن لظهوره أثره الواسع والكبري عىل اجملمتع وعىل اكفة البعاد الس ياس ية والاقتصادية
والاجامتعية والثقافية ،وبرز ذكل يف تداخُل ذكل الإعالم اجلديد وتوظيفه داخل ما يُعرف مبُجمتع املعلومات حيث
املعرفة واملعلومات املكون السايس هل ،كام أدى بروز الإعالم اجلديد اإىل بزوغ أدوات وأليات جديدة يس تخدهما
فاعلون ُجدد من املدونيني ونشطاء الإنرتنت يف حماوةل مهنم لإحداث التغيري الس يايس والاجامتعي والثقايف داخل
جممتعاهتم ،فتار ًة يمت اس تخدام تكل الدوات كوسائل اإعالمية؛ جديدة للحصول عىل احلشد والتجنيد والتعبئة والتنس يق
والمتويل والتواصل مع غريمه ومجع املعلومات ،وتكوين التحالُفات ،واتر ًة أخرى بلتعبري عن ارتباط ذكل بدورمه املُزتايد
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يف احلياة العامة ،واترة بإدارة حاةل من النقاش العام حول بعض قضااي اجملمتع يف حماوهل لوضع أجندته وأولوايته (عبد
الصادق ،2011،ص.)41
وقد ظهرت وسائل الإعالم اجلديد مكصطلح واسع النطاق يف اجلـزء الخري من القرن العرشين ليشمل دمج
وسائل الإعالم التقليدية مثل الفالم والصور واملوس يقى واللكمة املنطوقة واملطبوعة ،مع القدرة التفاعلية للمكبيوتر
وتكنولوجيا التصالت ،وتطبيقات الثورة العلمية اليت شهدها جمال التصال والإعالم ،حيث سامهت الثورة
التكنولوجية يف جمال التصال يف التغلب عىل احلزي اجلغرايف واحلدود الس ياس ية ،وأحدثت تغيري ًا بنيو ًاي للمك والكيف يف
وسائل الإعالم (الغامدي ،2012،ص.)7
ُ
ويرتبط الإعالم اجلديد يف جزء كبري منه بإنتاج املس تخدم للمحتوى والاس تفادة من ُممزيات
وخصائص ذكل الإعالم اجلديد وسهوةل اس تخدامه وانتشاره وإااتحة الفرصة أمام لك فرد للتأثري من خالهل
مع التطور املُامثل يف جمال الربجميات والتطبيقات عىل الإنرتنت مما معل عىل السهوةل الفنية لل ُمس تخدم يف
املُشاركة يف تقدمي املعلومات وإانشاء احملتوى فمت التطور من اإنشاء املواقع اخملتلفة إاىل الربيد الإلكرتوين ،مث
اإىل غرف ادلردشة واملنتدايت مث املدوانت واليت أصبحت عُنرصاً جاذ ًب للعديد من دول العامل بسبب
للتشارك بلنص والصوت والصورة مبا أثر يف بروز ظاهرة جديدة من
شلكها وتصمميها وجمانيهتا و ُمالئمتها
ُ
املدونني يُمكهنم التأثري يف الرأي العام حول العامل ويف اإطار نوع من الإحساس بذلات وبلخرين
ومُتطلبات الفرد وامجلاعة (عبد الصادق،2011،ص.)17
لقد اكن لوسائل الإعالم اجلديد دور كبري يف تغيري الطبيعة القدمية أو التقليدية ل إالعالم ،حيث يشري (العبد
والعبد  )2007اإىل أهنا مل تلغ ِ وسائل التصال القدمية لكهنا تطورها وتغريها بشلك واسع ،من خالل:
1ـ اإن التصال امجلاهريي مل يعد معلية أحادية الاجتاه تسري فيه املعلومات من املرسل اإىل املس تقبل ،بل أصبحت
معلية تفاعلية.
ً
ً
2ـ اإن امجلهور مل يعد متلقيا سلبيا بل أصبح هل دور اإجيايب وس يطرة أكرب عىل معلية التصال من خالل حتديده للتوقيت
واحملتوى والنوعية والسلوب.
3ـ مل تعد الرساةل موهجة اإىل مجموعات خضمة من امجلاهري املوزعة عىل مناطق كثرية ،بل أصبحت توجه إاىل جامهري
منتقاة.
جمل
4ـ مل تعد معلية التصال هتدف اإىل حتقيق وظائف الخبار وربط ا متع واحلفاظ عىل تراث المة فقط ،بل أصبحت
هتدف اإىل أش ياء أخرى من أمهها تقدمي اخلدمة املبارشة للجمهور اكخلدمة التسويقية واملعلومات والتصويت والتعلمي
وعقد اللقاءات.
5ـ مل تعد العملية التصالية ختضع للس يطرة الاكمةل للقامئ بلتصال.
6ـ اإن احلدود اليت متزي أو تفرق بني الوسائل املس تخدمة مل تعد فاصةل كام اكنت يف السابق بل تداخلت وامزتجت،
فقد تالشت احلدود الفاصةل بني املريئ واملســموع ،واملريئ واملكتوب (العبد والعبد ،2007،ص.)54 - 53
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7ـ ظهور ما يعرف بلتخطي املعلومايت للحدود القومية ،وظهور اإشاكليات اذلاتية الثقافية ،وكيفية احملافظة علهيا يف
مواهجة الهمينة الثقافية (عبد الرمحن ،د -ت ،ص.)53
لقد جاءت هذه الإجنازات املهبرة نتيجة لش يوع اس تخدام الوسائل املس تحدثة عىل نطاق جامهريي ،ذكل أن
اس تخدام لك تكنولوجيا من تكنولوجيات التصال مير عرب مراحل متصاعدة ختدم التكنولوجيا فهيا بداي ًة قطاع ًا صغرياً
من املعنيني اذلين يقومون بأعامل حمدودة اجملال ،وتصل يف أخرها اإىل التعامل امجلاهريي الواسع النطاق ،مما يؤهلها
للتأثري يف احلياة بل وتغيريها حقيقة عىل حنو يتفاوت يف مدى جذريته (فتحي ،2003،ص.)11
وبلرمغ من تباين الرؤى والاجتاهات حول ماهية الإعالم اجلديد وطبيعة الس ياقات التارخيية اليت ظهر
فهيا ،اإل أن هناك اإجامع ًا عىل أن هذا الخري أحضى حبق مرحةل انتقلت فهيا أدوات التصال وتطبيقاته اخملتلفة
اإىل يد امجلهور ،ومل تعد حكر ًا عىل املؤسسات الإعالمية ،خاصة بعد الزتاوج بني تكنولوجيا التصال احلديثة والوسائط
املتعددة والمكبيوتر ،وهو ما متخض عنه أشاكل جديدة لالتصال والتواصل ،وبناء املضامني والرسائل الإعالمية
وتدفقها بشلك حر بني مجهور املس تخدمني ،فمل تعد وظيفة الهواتف النقاةل تقترص عىل التخاطب والتواصل عن بعد
حفسب ،بل صار لها وظائف وأدوار جديدة أكرث ديناميكية ،حيث أصبحت تس تخدم يف اإرسال دعوات املظاهرات
الس ياس ية واحلقوقية ،أو لنرش املعلومات بطرق رسيعة وأقل تلكفة ،كذكل المر بلنس بة لش بكة الانرتنت وتطبيقاهتا
املتعددة ،عىل غرار الصحافة الإلكرتونية واملواقع املتعددة املضامني واحملتوايت ،اليت اس تطاعت جتاوز ضغوط الرقابة
والقيود والعراقيل القانونية لتعطي بذكل هامش أكرب من احلرية يف التعبري وإابداء الرأي مجلهورها من املس تخدمني،
وليست املدوانت ومواقع التواصل الاجامتعي سوى مناذج واحضة لتغري وتطور أشاكل التصال يف ظل الإعالم
(فتيحة ،2012،ص.)3- 2
وهناك عالقة ترابطية بني أمناط القمي عىل اختالف أنواعها ومؤسسات التنش ئة الاجامتعية ،ومهنا وسائل
الإعالم ،اإذ لكام اكنت هذه املؤسسات قادرة أو هميأة وتسري يف الاجتاه املرسوم لها من أجل نقل القمي الصيةل من
جيل اإىل أخر ،وتمنية قمي تامتىش ومتطلبات العرص ،اكنت الجيال الصاعدة مش بعة هبذه القمي ،أما اإذا اكنت تكل
املؤسسات غري قادرة أو غري فاعةل ،أو منسحبة واتركة للمجال أمام مصادر تنش ئة أخرى كوسائل الإعالم اخلارجية
غربية ورشقية ،وأمام لك السلوكيات السلبية اليت تظهر يف الفضاءات غري اخلاضعة للضبط الاجامتعي ،أو اليت تفلت
من مراقبة القانون لسبب أو أخر ،فاإن ذكل يؤدي لن تكتسب هذه الجيال أمناط ًا سلوكي ًة تتناقض والقمي السائدة
(بو معزية ،2006،ص.)4
وتشري (طاةل  )2014اإىل أن التأثريات السلبية تكون يف جزء مهنا فامي يأيت:
1ـ اإهنا تؤدي اإىل تساهل الفرد فامي يتعلق بلعبادات واملعامالت والعمل الصاحل عامة.
2ـ اإهنا حتدث الإحساس بلعزةل ،فاس تخداهما قد يكون تعبري ًا عن حاجة للتواصل أو الانامتء اإىل الخرين ،غري أن هذا
الارتباط غري حقيقي بل رمزي.
3ـ اإهنا تؤثر سلب ًا عىل همارات التواصل الشخيص مما يضعف النس يج الاجامتعي.
4ـ اإهنا جتعل الفرد خيصص وقت ًا حمدوداً للعائةل وتكوين الصدقاء مما يؤدي اإىل تضييق احمليط اذلي يعيش فيه الفرد.
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5ـ اإهنا تؤثر عىل منظومة العادات والقمي اخلاصة بجملمتع ،وتؤثر عىل املنظومة الخالقية للمجمتع.
6ـ اإهنا تضعف احلساس ية جتاه بعض املوضوعات اكلعنف واجلرمية والاحنالل الخاليق وغريها (طاةل ،2014،ص 132
 .)1367ـ تشكيل الإطار املرجعي للفرد بشلك مغاير ل إالطار املرجعي للرسة وامجلاعة ،مما ينعكس عىل السلوكيات املامرسة
يف اجملمتع سواء من قبل الصغار أو حىت من قبل الكبار اذلين يناط هبم تنش ئة الطفال ،اإذ أن املعلومات املتدفقة اليت
تبهثا ش باكت الإعالم ادلولية ،واليت غالب ًا ما تس يطر علهيا القمي الغربية ،ل تتناسب مع تقاليدان وقمينا الرشقية الصيةل
(عامرة ،2000،ص .)96
وقد تعددت ادلراسات اليت تناولت موضوع الإعالم اجلديد والش باكت الاجامتعية وتأثرياهتا اخملتلفة ومهنا
دراسة (ساري  )2006اليت هدفت اإىل معرفة تأثريات التصال عرب الإنرتنت يف العالقات الاجامتعية يف اجملمتع
القطري ،بلغت عينة ادلراسة ( )471فردًا من دوةل قطر ،وزعت علهيم استبانة قام الباحث بإعدادها واس تخراج
صدقها وثباهتا ،وقد توصلت ادلراسة اإىل أن أفراد العينة من الك اجلنسني يس تخدمون الإنرتنت يف حياهتم اليومية
بنسب متفاوتة،لكن تأثري الإنرتنت يف الإانث اكن أكرث من تأثريه يف اذلكور ،كام تبني أيضً ا أن ملتغريي التعلمي وعدد
ساعات الاس تخدام أ ًثرا يف هذا التأثري ،وأشارت النتاجئ أيض ًا اإىل أن التصال عرب الإنرتنت ترك تأ ًثريا يف اتصال أفراد
العينة الشخيص املبارش مع أرسمه ،وتأ ًثريا يف اتصاهلم بأصدقاهئم ومعارفهم ،كام تبني أن هناك قدر ًة لالتصال عرب
الإنرتنت يف تكوين عالقات عاطفية قوية جعلت بعضهم ل ميانع فكرة الزواج عرب الإنرتنت ،وتوصلت ادلراسة أيض ًا اإىل
وجود تأثري ل إالنرتنت يف نسق التفاعل الاجامتعي بني أفراد العينة وبني أقارهبم متثل يف تراجع عدد زايراهتم لقارهبم،
وتراجع يف نشاطاهتم الاجامتعية ،ومن النتاجئ الخرى اليت توصلت اإلهيا ادلراسة قدرة الإنرتنت عىل توس يع ش بكة
العالقات الاجامتعية لفراد العينة ،وعىل شعورمه بلغرتاب عن جممتعهم احمليل (ساري،2006،ص .)351- 295
وكذكل دراسة (جنم والرواس  )2011اليت هدفت اإىل توصيف العالقة بني وسائل الإعالم اجلديدة واملعرفة
الس ياس ية دلى طلبة جامعة السلطان قابوس والتعرف عىل اجتاهاهتم حنو املواقع الإلكرتونية ،بلغت عينة ادلراسة
( )370طالب ًا وطالب ًة ،واكنت أداة ادلراسة عبارة عن اس تبيان قام الباحثان بإعداده واس تخراج صدقه وثباته ،أما أبرز
النتاجئ فاكنت :تصدرت القضااي الس ياس ية ادلاخلية جمال اهامتم طالب جامعة السلطان قابوس ،وتالها مبارش ًة القضااي
الس ياس ية العاملية ،مث القضااي ا إلقلميية ،وإان أس باب تفضيل املواقع الإلكرتونية دلى طالب جامعة السلطان قابوس
تمكن يف العوامل التالية بلرتتيب :اجلرأة يف معاجلة املوضوعات الصحفية ،وابتعادها عن التوجه احلكويم (جنم
والرواس ،2011،ص .)86 - 46
أما دراسة (ادلبيسات والطاهات  )2012فقد هدفت اإىل معرفة معدلت اس تخدام طلبة اجلامعات الردنية
لش باكت التواصل الاجامتعي الرمقية ،والكشف عن العوامل املؤثرة يف تشكيل اجتاهات الرأي العام دلى الطلبة،
ومس توى منافسة ش باكت التواصل الاجامتعي لوسائل الإعالم التقليدية بعامتدها مصادر للخبار واملعلومات ،اكنت
أداة ادلراسة عبارة عن استبانة ملسح أراء الطلبة قام الباحثان بإعدادها ،لغت عينة ادلراسة ( )291طالب ًا وطالب ًة ،أما
أمه نتاجئها فاكنت :انتشار اس تخدام ش باكت التواصل الاجامتعي بني الطلبة ،وأن تكل الش باكت أصبحت مصدر ًا من
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)2

جوان 2017

108

تأثيرات وسائل الإعلام الجديد على الشباب الجامعي

أ.م .صاحب أسعد ويس الشمري

مصادر حصوهلم عىل الخبار واملعلومات اليت من شأهنا التأثري يف تشكيل الرأي العام ،ومنافسة لوسائل الإعالم
التقليدية والصحافة الإلكرتونية يف ذكل،واكن بعض معلوماهتا اإجيابي ًا مثل تعزيز الروح الوطنية والولء والانامتء،
والبعض الخر سلبي ًا مثل حماوةل ربط الحداث اجلارية بلوضع ادلاخيل ،والتشكيك يف مصداقية ما تبثه وسائل
الإعالم الوطنية الرمسية وش به الرمسية ،والتحريض عىل التظاهر أو ا إلرضاب ،واس تخدام العامل ادليين لإاثرة سلوك
أفراد اجملمتع (ادلبيسات والطاهات،2012،ص.)81 -66
 مشلكة البحث :اكن من نتاجئ التطور العلمي والتكنولويج الهائل ،أن تطورت اكفة نوايح احلياة ،وتغريت اكفةأشاكلها ،وعىل الرمغ من أن التغريات يف نواحٍ عديد ٍة اكنت لها مردودات وأاثر اإجيابية ،اإل أن بعضها اكن هل من الاثر
والانعاكسات السلبية اليشء الكثري،وما يعنينا هنا هو مشلكة ثورة التصالت اليت اكن من سلبياهتا (وبعدها واحدة
من مؤسسات التنش ئة الاجامتعية ذات التأثري الكبري) تشكيل الإطار املرجعي للفرد بشلك مغاير ل إالطار املرجعي
للرسة وامجلاعة،مما ينعكس عىل السلوكيات املامرسة يف اجملمتع سواء من قبل الصغار أو حىت من قبل الكبار اذلين
يناط هبم تنش ئة الطفال،اإذ أن املعلومات املتدفقة اليت تبهثا ش باكت الإعالم ادلولية ،واليت غالب ًا ما تس يطر علهيا القمي
الغربية ،ل تتناسب مع تقاليدان وقمينا الرشقية الصيةل (عامرة ، 2000،ص.)96
ومما جتدر الإشارة اإليه أن السلطات يف أغلب البدلان بدأت تتخوف من الإعالم اجلديد بعد أن تزايد عدد
املشرتكني يف مواقع الش باكت الاجامتعية اليت حتولت دلى البعض اإىل منرب لذلين ل منرب هلم ،ويف ظرف اكتىس فيه
العامل الافرتايض طابع ًا مثالي ًا جعل الكثريين يعتقدون أن هذا العامل ل خيضع للقوانني ،لن ادلول ل تقنن نشاط
الانرتنت ،بل (كام تنص القوانني) تضبط نشاط الشخاص يف ش بكة الانرتنت ،وحتدد املبادئ القانونية والليات اليت
ميكن أن تشخص هوية من يس تخدمون الانرتنت لغراض غري قانونية وغري سلمية (لعيايض ، 2015،ص.)166
ويرى (املهدي  )2007أن الاعتقاد السائد حول برامج الرتفيه والتسلية كوهنا حمايدة ،ول تتعدى كوهنا وسائل
مللء الوقت وراحة النفس ،وليس لها عالقة بلفاكر أو القمي أو التوهجات ،اعتقاد خاطئ ،لن ادلور الخطر لوسائل
الرتفيه والتسلية الإعالمية يمكن يف الرتوجي للزنعة الاس هتالكية ،وتعزيز قمية املتعة واملصلحة الشخصية ،وحب
املكسب ،والسعي للنجاح الفردي ،ولك هذه الش ياء تسوق كوسائل اإش باع بديةل للحاجات الإنسانية الرىق اكلمان،
والتقدير الاجامتعي ،واحلرية والكرامة ،وحتقيق اذلات ،وقد جنحت الفضائيات ومواقع الانرتنت يف جذب اهامتم
امجلاهري وإالهاهئا عن معاانهتا ومشالكها وامتصاص غضهبا وتأجيل ثورهتا ،وهذا يفرس حاةل الالمبالة الشعبية جتاه
أحداث جسام اكنت حترك هذه امجلاهري بعنف يف املايض ،وكن هذه امجلاهري يف حاةل ختدير ترفهييي وإاعاليم يش به
اإىل حد كبري حاةل متعاطي اخملدرات اذلين يعيشون واقع ًا ومهي ًا ينعمون به ول يرغبون يف تغيريه رمغ ما حييط هبم من
كوارث ،فالطالب اجلامعيون والعامل ،يرسعون يف العودة ملنازهلم لالس متتاع بلتجوال بني القنوات الفضائية ومواقع
الانرتنت والعاب الكومبيوتر ،ملا تتيحه من ذلة تطغى كثري ًا عىل عائد املطالبة بحلقوق أو التغيري (املهدي،2007،
ص.)112 -111
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كام أن ثقافة الش باب (ومه أكرث فئة مس هتدفة يف وسائل الإعالم اجلديد) يف عرصان احلايل ليست مقنعة
وجادة وقادرة عىل احلوار واملناظرة ومتابعة املس تجدات ،وقارصة عن أداء دورها ،لن هذه الجيال متر بأزمة يف
الثقافة والفكر والثقة ،مع هبوط يف املس توى الفكري والثقايف والعلمي (القضاة ،2009،ص.)472- 449
ومن منطلق أن خصوصية هذه املوضوع تتطلب عدم الاكتفاء بلإطار النظري ،بل اإجراء ادلراسات امليدانية
اليت تتعرف عىل املشلكة وتشخصها بصورة علمية موضوعية ،لجل حماوةل وضع احللول املناس بة لها ،تتجىل مشلكة
البحث احلايل يف التعرف عىل التأثريات والانعاكسات اخملتلفة لوسائل الإعالم اجلديد عىل الش باب اجلامعي العرايق.
 أهداف البحث :هيدف البحث احلايل اإىل الإجابة عىل التساؤلت التالية:1ـ ما مدى اس تخدام الش باب اجلامعي لوسائل الإعالم اجلديد؟
2ـ ما أبرز انعاكسات وتأثريات وسائل الإعالم اجلديد من وهجة نظر الش باب اجلامعي؟
3ـ ما وهجة نظر الش باب اجلامعي يف املدى اذلي حيدث فيه التأثري؟
4ـ ما وهجة نظر الش باب اجلامعي يف البعد اذلي يكون أكرث تأثر ًا من غريه؟
5ـ ما وهجة نظر الش باب اجلامعي يف علمية ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد؟
6ـ ما وهجة نظر الش باب اجلامعي يف أخالقية ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد؟
7ـ ما وهجة نظر الش باب اجلامعي يف مصداقية ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد؟
 مصطلحات البحث:1ـ الإعالم :هو النقل احلر واملوضوعي للخبار واملعلومات والوقائع بصورة حصيحة بإحدى وسائل ا إلعالم مس هتدفاً
العقل ،ول هيدف لي غرض سوى الإعالم (حلس وهمدي ،2010 ،ص .)180- 135
2ـ الإعالم اجلديد :يعرفه (صادق  )2008بأنه :الطرق اجلديدة يف التصال يف البيئة الرمقية مبا يسمح للمجموعات
الصغر من الناس بإماكنية الالتقاء والتجمع وتبادل املعلومات عرب الانرتنت (صادق،2008 ،ص ،)31ويعرفه (اكتب
 )2011بأنه :مصطلح يضم اكفة تقنيات التصال واملعلومات الرمقية ،اليت جعلت من املمكن اإنتاج ونرش واس هتالك
وتبادل املعلومات اليت نريدها ،يف الوقت اذلي نريده ،وبلشلك اذلي نريده ،من خالل الهجزة الالكرتونية
(الوسائط) املتصةل أو غري املتصةل بلإنرتنت ،والتفاعل مع املس تخدمني الخرين اكئن ًا من اكنوا وأيامن اكنوا (اكتب،
،2011ص ،)6ويرى (الغامدي  )2012اإن املقصود بوسائل الإعالم اجلديدة ببساطة يه وسائل الإعالم الرمقية
والتفاعلية والش بكية املطبوعة واملسموعة واملرئية وذكل لتفريقها عن وسائل الإعالم التقليدية (الغامدي،2012 ،
ص.)7
 مهنج البحث وإاجراءاته :اس تخدم البحث احلايل مهنج البحث الوصفي ملالمئته مع طبيعة البحث. جممتع البحث وعينته :تكون جممتع البحث احلايل من طلبة لكية الرتبية  -جامعة سامراء /ادلراسة الصباحية للعامادلرايس  2015/2014ادلراسة الصباحية والبالغ عددمه ( )1886طالب ًا وطالب ًة ،أما عينة البحث فقد تألفت من
( )489طالب ًا وطالب ًة ،مت اختيارمه بصورة عشوائية من جممتع البحث ويه تشلك ما نسبته ( )%25.92منه.
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 أداة البحث :من أجل حتقيق أهداف البحث قام الباحث وبعد الاطالع عىل الدبيات ،وتقدمي استبانة مفتوحةللطلبة تضمنت سؤا ًل حول أبرز تأثريات وانعاكسات وسائل الإعالم اجلديد علهيم ،وبعد مجع الإجابت قام الباحث
بصياغة استبانة مكونة من جزأين :تضمن اجلزء الول أس ئةل عامة حول موضوع البحث ،واكن الثاين عبارة عن استبانة
مكونة من ( )24فقر ًة ملعرفة رأي الطلبة حول أبرز تأثريات وسائل الإعالم اجلديد علهيم يف البعاد الثقافية واملعرفية
والرسية والخالقية والسلوكية والاجامتعية ،وبعد ذكل قام الباحث بعرض الاستبانة عىل مجموعة من اخلرباء
واملتخصصني لغرض التأكد من سالمهتا ومالمئهتا ملوضوع البحث ،فأشاروا بصالحية الاستبانة للتطبيق.
 اخلصائص الس يكومرتية للداة :ومن أجل التحقق من صدق الاستبانة قام الباحث بس تخدام الصدق الظاهري،وقد حتقق ذكل من خالل عرض الداة عىل مجموعة من اخلرباء وكام مت ذكره يف اإجراءات اإعداد الداة ،أما ثبات الداة
فقد مت احلصول عليه بس تخدام طريقة اإعادة الاختبار ،حيث قام الباحث بتطبيق الداة عىل عينة من جممتع البحث
بلغ عددمه ( )33طالب ًا وطالب ًة ،وبعد ثالثة أسابيع قام الباحث بإعادة تطبيق الداة عىل نفس العينة ،بس تخدام معامل
ارتباط بريسون مت اس تخراج معامل الثبات اذلي بلغ (.)0.72
 الوسائل الإحصائية:1ـ مربع اكي للتعرف عىل أراء احملمكني.
2ـ معامل ارتباط بريسون لس تخراج معامل الثبات.
3ـ التكرارات واملتوسطات والنسب املئوية لتحليل اس تجابت العينة عىل أداة البحث.
 عرض النتاجئ ومناقش هتا:أولً :فامي يتعلق بلهدف الول واخلاص بـ (ما مدى اس تخدام الش باب اجلامعي لوسائل الإعالم اجلديد؟) بس تخدام
التكرارات والنسب املئوية توصل البحث اإىل النتاجئ املبينة يف جدول ()1
جدول ( )1التكرارات والنسب املئوية لس تخدام الش باب اجلامعي لوسائل الإعالم اجلديد
كثري جداً
كثري
متوسط
قليل
اندر
نس بة
نس بة
نس بة
نس بة
نس بة
ك
ك
ك
ك
ك
مئوية
مئوية
مئوية
مئوية
مئوية
8.38
41 23.92 117 49.28 241
6.54
32
11.86 58
يتضح من اجلدول أعاله أن غالبية الش باب اجلامعي تس تخدم وسائل الإعالم اجلديد بصورة واسعة ،إاذ اكنت
نس بة من أجابوا بأهنم يس تخدمون وسائل الإعالم اجلديد بصورة متوسطة وكثرية جد ًا ( )%81.59ويه نس بة عالية
جد ًا ،ويف هذه النتيجة ما يشري اإىل أن انتشار وسائل الإعالم اجلديد كبري جد ًا.
ويف الوقت اذلي نسجل فيه هذه النتيجة جيب علينا التنويه للطلبة أنه عىل الرمغ من فوائد التقنيات احلديثة
اإذا ما مت اس تخداهما بصورة اإجيابية اإل أننا ل بد أن نذكر الثر الكبري لهذا الاس تخدام عىل التحصيل ادلرايس ،ففي
حبث سابق للباحث حل (انتشار الهاتف احملمول ووسائل اللهو الخرى) يف املرتبة الوىل سبب ًا من أس باب تدين
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مس توى التحصيل ادلرايس من وهجة نظر املدرسني واملدرسات ،فامي جاءت بملرتبة الرابعة من وهجة نظر الطلبة
أنفسهم ،ويف هذا ما يشري اإىل الثر الكبري لضعف اإدارة الوقت والاس تخدام المثل هل ،عىل اجلانب التحصييل
خاص ًة ،وعىل اكفة اجلوانب احلياتية الخرى للطالب والشاب.
اثني ًا :فامي يتعلق بلهدف الثاين واخلاص بـ (ما أبرز الانعاكسات والتأثريات لوسائل الإعالم اجلديد من وهجة نظر
الش باب اجلامعي؟) بس تخدام التكرارات واملتوسطات توصل البحث اإىل النتاجئ املبينة يف جدول (.)2
جدول ( )2ترتيب انعاكسات وتأثريات وسائل الإعالم اجلديد وفق ًا لوهجة نظر الش باب اجلامعي
املتوسط املرتبة
ت الفقرات
 2.85الوىل
 1لوسائل الإعالم اجلديد أثر يف تراجع الخالق
 2.81الثانية
 2تتيح وسائل الإعالم اجلديد الفرصة للتعبري عن الاحنالل الخاليق
 2.77الثالثة
 3تسهم وسائل الإعالم اجلديد يف زايدة الفرقة بني أفراد الرسة
 2.74الرابعة
 4أضعفت وسائل الإعالم اجلديد التفاعل الاجامتعي بني أفراد اجملمتع
 2.72اخلامسة
 5س ببت وسائل الإعالم اجلديد تفكك الرسة
 6الرسائل الخالقية يف وسائل الإعالم اجلديد قليةل المهية
 2.65السادسة
 7تؤدي وسائل الإعالم اجلديد اإىل زايدة الكذب والنفاق واخلداع
 2.60السابعة
 8تزرع وسائل الإعالم اجلديد اليأس يف داخيل
 2.59الثامنة
 9أدت وسائل الإعالم اجلديد اإىل ضعف العالقات الرسية
 2.55التاسعة
 10تعزز وسائل الإعالم اجلديد الفوارق الثقافية بني الفراد واجملمتعات
 2.40العارشة
 11سامهت وسائل الإعالم اجلديد يف تمنية قدرايت العقلية
 2.36احلادية عرش
 12الإعالم اجلديد سامه يف ابتعادي عن ثقافيت احمللية
 13تساعد وسائل الإعالم اجلديد يف بناء خشصييت الاجامتعية
 2.31الثانية عرش
 14أحاول يف سلويك تقليد الامنذج اليت أراها يف وسائل الإعالم اجلديد
 2.24الثالثة عرش
 15ينتابين الإحباط عند متابعيت لوسائل الإعالم اجلديد
 2.17الرابعة عرش
 16جعلت وسائل الإعالم اجلديد وقت اجامتع الرسة مع بعضها أقل
 2.16اخلامسة عرش
 17زادت وسائل الإعالم اجلديد من تفهمي لثقافة اجملمتعات الخرى
 2.14السادسة
 18أسعى لتكون مالبيس متواكبة مع املوضة
عرش
 أس باب تدين مس توى التحصيل ادلرايس دلى طلبة املدارس الثانويـة من وهجة نظر املدرسني واملدرسات والطلبة ،حبث منشور يف
جمةل رس من رأى جمةل علمية حممكة تصدر عن لكية الرتبية ،جامعة سامراء ،مج ( )8العدد ( )28ص .38 - 1
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لكام اس تخدمت وسائل الإعالم اجلديد لكام زادت معلومايت
أرى يف وسائل الإعالم اجلديد مصدراً كبري ًا للمعلومات
أعتقد أن السلوك السلمي هو السلوك اذلي أشاهده يف وسائل الإعالم اجلديد
تسهم وسائل الإعالم اجلديد يف تمنية ميويل واهامتمايت العلمية
زاد تفاؤيل منذ بدأت بس تخدام وسائل الإعالم اجلديد

 24ترفع وسائل الإعالم اجلديد مس توى العالقات الاجامتعية بني أفراد اجملمتع

ت
1
2
3
4
5
6
7

2.09
2.04
2.008
1.92
1.90
1.87

السابعة عرش
الثامنة عرش
التاسعة عرش
العرشون
احلادية
والعرشون
الثانية
والعرشون

أما فامي يتعلق بلنعاكسات القوى ،فقد اكنت كام مبني يف جدول (.)3
ً
جدول ( )3ترتيب البعاد من حيث انعاكسات وسائل الإعالم اجلديد علهيا وفقا لس تجابت العينة
املرتبة
املتوسط
البعد
الوىل
2.75
البعد الخاليق
الثانية
2.56
البعد الرسي
الثالثة
2.35
البعد الثقايف
الرابعة
2.34
البعد الاجامتعي
اخلامسة
2.24
البعد النفيس
السادسة
2.15
البعد السلويك
السابعة
2.13
البعد املعريف

ويتضح من اجلدولني ( )2و ( )3أن أبرز التأثريات وأشدها قوة اكنت مضن البعد الخاليق ،مما يشري اإىل
أمهية هذا اجلانب ،اإذ جاءت فقرة (لوسائل الإعالم اجلديد أثر يف تراجع الخالق) بملرتبة الوىل ومبتوسط بلغ
(،)2.85ويف حصول هذه الفقرة عل املرتبة الول اإشارة واحضة اإىل أن الش باب اجلامعي يعلمون بصورة جيدة أن لهذه
الوسائل تأثري سليب فامي يتعلق بجلانب الخاليق للمجمتعات اخملتلفة من خالل ما يبث وما يتداول فهيا ،لهنم يرون؛
وكام تشري الفقرة اليت جاءت بملرتبة الثانية أهنا تتيح اجملال للتعبري عن الاحنالل الخاليق ،وهذا التعبري اذلي قد تضعه
بعض اجملمتعات مضن جمال (احلرية) وبسبب الانتشار الواسع س يؤدي اإىل تأثر الخرين بلتقليد أو حىت املوافقة وعدم
الاعرتاض عليه عند وقوعه.
ويف املرتبة الثانية حلت فقرة (تتيح وسائل الإعالم اجلديد الفرصة للتعبري عن الاحنالل الخاليق) ومبتوسط
املصدر ،ومن
بلغ (،)2.81مفن املعروف اإن من ممزيات الإعالم اجلديد أن امجلهور يصبح يف بعض الحيان املرس َل
َ
خالل قدرة الفرد عىل التواصل بصورة كبرية وواسعة واختيار املادة اليت يشاركها الخرين ،فقد تتضمن المور املتداوةل
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أمور تتناىف مع الخالق والداب العامة جملمتع بعينه أو جممتعات خمتلفة ،ذلا ل بد من التأكيد عىل رضورة وجود قنوات
رقابة عىل ما ُ
يبث ويتداول ،أو ما يتعارض مع الخالق ،أو حىت عىل القل توعية الش باب بخملاطر اخملتلفة لوسائل
الإعالم اجلديد يف هذا اجلانب ،ذكل اإن الإعالم ليس جمرد تقنية ،بل هو رساةل انبضة بحلياة وبقميها النبيةل ،رساةل ل
بد أن تكون ملزتمة بلتقاليد والخالق ،وأن تكون عىل قدر كبري من املسؤولية يف التعاطي مع قضااي اجملمتع وقطاعاته
اخملتلفة (سالطنية وأخرون،2012،ص.)57
أما بملرتبة الثالثة فقد جاءت فقرة (تسهم وسائل الإعالم اجلديد يف زايدة الفرقة بني أفراد الرسة) مضن البعد
الرسي ومبتوسط بلغ ( )2.77اإذ مما ل شك فيه أن انشغال أفراد الرسة وقضاء أغلب أوقات الفراغ أمام شاشات
احلاسوب أو بس تخدام الهاتف احملمول س يؤدي اإىل زايدة املسافات بني الفراد داخل الرسة ،اإذ تشري (اخلشمي
 )2009اإىل أن الوادلان يتضايقان من طول الساعات اليت يقضهيا البناء يف اس تخدام الانرتنت ،وأن الانرتنت سبب
كثري من املشالك الرسية (اخلشمي ،2009،ص .)19 – 18
جمل
أما يف املرتبة الرابعة فقد حلت فقرة (أضعفت وسائل الإعالم اجلديد التفاعل الاجامتعي بني أفراد ا متع)
ومبتوسط بلغ (،)2.66و ل خيفى عىل أي فرد أنه عىل الرمغ من أن وسائل الإعالم اجلديد ختلق وتمني عالقات
اجامتعية كبرية وواسعة يف بعض الحيان ،ومتتد اإىل أماكن بعيدة ،وثقافات خمتلفة يف أحيان أخرى ،إال أن هذه
العالقات تمت يف واقع افرتايض غري واقعي ،بل قد ل يكون فيه أي يشء حقيقي عىل الإطالق ،وهذا الشك اذلي
يظل يساور املس تخدمني جيعلهم غري جادين يف عالقاهتم ،وغري ملزتمني بلصدق أو الوفاء أو الالزتام ،وبكتشاف
حقيقة عالقة معينة عاطفي ًة اكنت أم مالي ًة أم اجامتعي ًة أم عالقة صداقة ،وما يرافقها من خيبة أمل ،وتكرار خيبات
المل أكرث من مرة ،جيعل الفراد ل يلزتمون اجامتعي ًا فهيا ،لضعف ثقهتم فهيا ،ومن خالل التعممي ،يصبح الفرد ضعيف ًا
يف تفاعهل مع الخرين.
أما فامي خيص الفقرات غري املتحققة واليت مل حتصل عىل متوسط ( )2فأعىل ويه:
( -1تسهم وسائل الإعالم اجلديد يف تمنية ميويل واهامتمايت العلمية) واليت جاءت بملرتبة العرشين ومبتوسط بلغ
( )1.92فعدم حتققها يشري اإىل أن العينة تس تخدم وسائل الإعالم اجلديد يف جمالت وميادين قد ل تقرتب من الناحية
العلمية بيشء ،أو أهنم ل يعلمون كيفية اس تخدام هذه الوسائل يف اجلوانب العلمية مما أدى اإىل هذه النتيجة.
( -2زاد تفاؤيل منذ بدأت بس تخدام وسائل الإعالم اجلديد) وجاءت بملرتبة احلادية والعرشين مبتوسط بلغ ()1,90
ويف عدم حتققها اإشارة اإىل عدم قدرة هذه الوسائل عىل رفع الروح املعنوية للش باب وجتاوز حاةل اليأس اليت قد تكون
سائدة بيهنم بسبب الظروف اخملتلفة اليت ميرون هبا ،وخاص ًة يف بدل مير بظروف اس تثنائية اكلعراق.
( -3ترفع وسائل الإعالم اجلديد مس توى العالقات الاجامتعية بني أفراد اجملمتع) واليت جاءت بملرتبة الثانية والعرشين
ومبتوسط بلغ ( ،)1.87ويف عدم حتقق هذه الفقرة وحلولها بملرتبة الخرية دلةل رصحية عىل أن وسائل الإعالم اجلديد
مل تس تطع أن ترتقي بلعالقات بني الفراد وامجلاعات اخملتلفة داخل اجملمتع الواحد.
اثلث ًا :فامي يتعلق بلهدف الثالث (ما وهجة نظر الش باب اجلامعي يف املدى اذلي حيدث فيه التأثري؟) بس تخدام
التكرارات والنسب املئوية توصل البحث اإىل النتاجئ املبينة يف جدول (.)4
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الفئات
اندرا
قليل
متوسط
كثري
كثري جد ًا
اجملموع
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جدول ( )4التكرارات والنسب املئوية للمدى اذلي حيدث فيه التأثري
املدى البعيد
املدى املتوسط
املدى القريب
النس بة املئوية
ك
النس بة املئوية
ك
النس بة املئوية
ك
%25.86
15
%29.31
17
%44.82
26
%34.37
11
%43.75
14
%21.87
7
%17.42
42
%40.66
98
%41.90
101
%70.94
83
%16.23
19
%12.82
15
%56.09
23
%31.70
13
%12.19
5
%35.58
174
%32.92
161
%31.49
154

ويتضح من اجلدول ( )4أن أراء العينة حول املدى اذلي حتدث فيه التأثريات اخملتلفة لوسائل الإعالم
اجلديد متقاربة نوع ًا ما ،وإان اكنت النس بة اليت ترى أن التأثري يكون يف املدى البعيد أكرب ،ولكن ل يفوتنا أن نذكر أن
غالبية فئة الش باب اجلامعي اذلين يس تخدمون وسائل الإعالم اجلديد بصورة كثرية وكثرية جداً يرون أن التأثريات
تكون يف املدى البعيد وليس القريب أو املتوسط ،مما يدل أيض ًا عىل أن الاس تخدام الكرث يؤدي اإىل نقصان يف
الاعتقاد بسلبية وتأثري وسائل الإعالم اجلديد.
رابع ًا :فامي يتعلق بلهدف الرابع واخلاص بـ (ما يه وهجة نظر الش باب اجلامعي يف البعد اذلي يكون أكرث تأثر ًا من
غريه؟) بس تخدام التكرارات والنسب املئوية توصل البحث اإىل النتاجئ املبينة يف جدول (.)5
جدول ( )5التكرارات والنسب املئوية للبعد اذلي حيدث فيه التأثري الكرب
سلويك
أخاليق
جممتعي
أرسي
معريف
ثقايف
 %ك  %ك %
ك
ك=  %ك  %ك %
31.03 18 1.7 1 32.75 19 17.42 10 1.7 1 15.51 9
اندر
3.12 1 53.12 17 31.25 10 3.12 1 3.12 1 6.25 2
قليل
متوسط 0.82 2 29.46 71 33.19 80 11.61 28 12.03 29 12.86 31
17.94 21 17.09 20 16.23 19 23.93 28 8.54 10 16.23 19
كثري
4.87 2 24.39 10 2.43 1 46.34 19 19.51 8 2.43 1
كثري
جد ًا
اجملموع 8.99 44 24.33 119 26.38 129 17.58 86 10.02 49 12.67 62
يتضح من اجلدول ( )5أن الش باب اجلامعي يرون أن البعد الكرث تأثر ًا بوسائل الإعالم اجلديد هو البعد
اجملمتعي وبنس بة بلغت ( ،)%26.38يليه البعد الخاليق بنس بة بلغت ( ،)%24.33مث البعد الرسي بنس بة بلغت
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( ،)%17.58ومن مث البعد الثقايف بنس بة بلغت ( ،)%12.67والبعد املعريف بنس بة بلغت ( ،)%10.02وأخري ًا البعد
السلويك بنس بة بلغت (.)%8.99
خامس ًا :فامي يتعلق بلهدف اخلامس واخلاص بـ (ما وهجة نظر الش باب اجلامعي يف علمية ما يبث وينرش عرب وسائل
الإعالم اجلديد؟) بس تخدام التكرارات والنسب املئوية توصل البحث اإىل النتاجئ املبينة يف جدول (.)6
جدول ( )6التكرارات والنسب املئوية لعلمية ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد
غري سلمي
مشكوك فيه
بني بني
سلمي غالب ًا
سلمي%100
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
13.79 8 3.44
2
65.51 38 15.51 9
1.7
1
اندر
3.12 1 3.12
1
28.12
صفر 9 65.62 21 %0
قليل
متوسط 2.9 7 33.6 81 42.32 102 16.59 40 4.56 11
1.7 2 6.83
8
صفر 47.86 56 43.58 51 %0
كثري
4.87 2 4.87
2
2.43
كثري جد ًا 1 7.31 3 80.84 33
4.08ٍ 20 19.22 94 42.12 206 25.35 124 9.2 45
اجملموع
ويتضح من اجلدول ( )6أن أغلبية العينة غري متأكدة من كون ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد
سلمي من الناحية العلمية ،اإذ بلغت نس بة من يرى أهنا بني بني( )%42.12وإاذا أضفنا هلم نس بة من يرون أهنا
مشكوك فهيا ،ومن يرى أهنا غري سلمية من الناحية العلمية فس تصبح النس بة ( ،)%65.44وقد يشري ذكل يف واحد
من جوانبه اإىل أن العينة ل تس تخدم هذه الوسائل يف احلصول عىل املعلومات الاكدميية فامي يتعلق بختصاصاهتم أو
دراس هتم ،لهنم لو اكنوا يس تخدمون وسائل الإعالم اجلديد يف تمنية اجلوانب العلمية لرمبا اكن اعتقادمه بعلميهتا أعىل
نس بة ،ومما يؤكد ذكل ما تشري اإليه بعض الإحصائيات احلديثة املتعلقة بدوافع اس تخدام الفرد العريب ل إالنرتنت من أن
دافع الرتفيه والتسلية اكن يف املرتبة الوىل (عبد الرزاق والساموك ،2011،ص.)27
سادساً :فامي يتعلق بلهدف السادس واخلاص بـ (ما وهجة نظر الش باب اجلامعي يف أخالقية ما يبث وينرش عرب
وسائل الإعالم اجلديد؟) بس تخدام التكرارات والنسب املئوية توصل البحث اإىل النتاجئ املبينة يف جدول (.)7
جدول ( )7التكرارات والنسب املئوية لخالقية ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد
غري سلمي
مشكوك فيه
بني بني
سلمي غالب ًا
سلمي%100
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
18.96 11
3.4
2
1.7
1 74.13 43 1.7
1
اندر
37.5 12
9.3
3
0
 53.12 17صفر
صفر 0
قليل
15.76 38 15.76 38 47.3 114 17.42 42 3.73 9
متوسط
0
 6.83 8 41.02 48 52.13 61صفر
صفر 0
كثري
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كثري جد ًا
اجملموع

صفر
10

26
0
189 2.04

63.41
38.65
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2
165

4.87
33.74

11
62

26.82
12.67

2
63

4.87
12.88

ويتضح من اجلدول ( )7أن النس بة الكرب من الش باب اجلامعي ترى أن ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم
اجلديد سلمي من الناحية الخالقية ،اإذ اكنت نس بة من يرون ذكل من عينة البحث (،)%38.65وقد يكون السبب
يف ذكل عدم اس تخدام الش باب اجلامعي لهذه الوسائل يف قضااي تتناىف مع الخالق ،أو رمبا يكون السبب يف ذكل
الاعتياد عىل المور والقضااي اليت قد ل تكون تمتتع بأخالقية جيدة ،ولكن لكرثة التعرض لها ،ولنتشارها الواسع،
تفقد سلبيهتا وتصبح مادة حمايدة من وهجة نظرمه ،ول ننىس أن نشري هنا ومن منطلق المانة العلمية اإىل أن هذه
النتيجة ختتلف مع ما توصل اإليه البحث احلايل ومضن الهدف الثاين من كون البعد الخاليق هو البعد الكرث تأثراً
بوسائل الإعالم اجلديد من خالل فقرات هذا البعد اليت أشارت اإىل أن( :لوسائل الإعالم اجلديد أثر يف تراجع
الخالق) واليت جاءت بملرتبة الوىل ،وكذكل فقرة (تتيح وسائل الإعالم اجلديد الفرصة للتعبري عن الاحنالل
الخاليق) اليت جاءت بملرتبة الثانية.
سابع ًا :فامي يتعلق بلهدف السابع واخلاص بـ (ما وهجة نظر الش باب اجلامعي يف مصداقية ما يبث وينرش عرب وسائل
الإعالم اجلديد) بس تخدام التكرارات والنسب املئوية توصل البحث اإىل النتاجئ املبينة يف جدول (.)8
جدول ( )8التكرارات والنسب املئوية ملصداقية ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد
غري سلمي
مشكوك فيه
بني بني
سلمي غالب ًا
سلمي%100
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
15.51 9 1.72
1
1.72
1 32.75 19 48.27 28
اندر
3.12 1
 31.25 10 31.25 10 34.37 11صفر %0
قليل
3.31 8 1.24
متوسط 3 39.83 96 23.65 57 31.95 77
3.41 4 1.70
2 40.17 47 30.76 36 23.93 28
كثري
24.39 10 2.43
كثري جد ًا 1 21.95 9 48.78 20 2.43 1
6.54 32 1.43
7 33.33 163 29.03 142 29.65 145
اجملموع
ويتضح من اجلدول ( )8أمر همم ل ميكن جتاههل ،اإذ يشري اإىل أن كرثة تعرض الش باب اجلامعي لوسائل
الإعالم اجلديد يؤدي اإىل ارتفاع تصديقهم ملا يبث وينرش عربها ،اإذ رأى ما نسبته ( )%58.69من أفراد العينة اإن ما
يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد هو سلمي  %100أو سلمي غالب ًا ،وإاذا أضفنا هلم من يرون أن ما يبث وينرش
هو بني السلمي واملشكوك فيه لتجاوزت النس بة ( ،)%90مما يعين أنه لكام زادت ساعات اس تخداهمم لوسائل الإعالم
اجلديد أصبحوا متأثرين هبا ومؤمنني بصدقها ،وهذا خالف ما تعرتف به ادلراسات والدبيات ،اإذ يشري (اإدواردز
وكرومويل )2007اإن وسائل الإعالم تعمل عىل جعلنا نعتقد أهنا تنقل اإلينا املعلومات بطريقة حمايدة وطبيعية ،وأهنا
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تعرض نفسها كام لو اكنت نوافذ حقيقية عىل العامل ،لكن علينا أن نضع يف الاعتبار حقيقتني برزتني :الوىل :اإن عاملنا
املعارص تس يطر عليه مؤسسات معالقة متعددة اجلنس يات ،والثانية :اإن نظام الإعالم مكون أيض ًا من مؤسسات
معالقة ،ويه مكل للمؤسسات املتعددة اجلنس يات نفسها اليت علهيا أن تغطي أخبارها وتعاجل معلوماهتا (اإدواردز
وكرومويل،2007،ص .)21
الاس
 الاس تنتاجات والتوصيات :توصل البحث اإىل تنتاجات التالية:1ـ يس تخدم الش باب اجلامعي وسائل الإعالم اجلديد بصورة كبرية جداً.
2ـ اكنت التأثريات الخالقية يه التأثريات البرز لوسائل الإعالم اجلديد ومهنا (لوسائل الإعالم اجلديد أثر يف تراجع
الخالق) و (تتيح وسائل الإعالم اجلديد الفرصة للتعبري عن الاحنالل الخاليق) ،تلهيا التأثريات الرسية ومهنا (تسهم
وسائل الإعالم اجلديد يف زايدة الفرقة بني أفراد الرسة) و (س ببت وسائل الإعالم اجلديد تفكك الرسة).
ً
3ـ اإن غالبية فئة الش باب اجلامعي اذلين يس تخدمون وسائل الإعالم اجلديد بصورة كثرية وكثرية جدا يرون إان
التأثريات تكون يف املدى البعيد وليس القريب أو املتوسط.
4ـ يرى الش باب اجلامعي أن أكرث البعاد تأثر ًا البعد اجملمتعي ،يليه البعد الخاليق مث البعد الرسي.
5ـ اإن أغلبية الش باب اجلامعي غري متأكدة من كون ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد سلمي من الناحية
العلمية ،كام أن النس بة الكرب مهنم ترى أن ما يبث وينرش عرب وسائل الإعالم اجلديد سلمي من الناحية الخالقية،
ولكام زادت ساعات اس تخداهمم لوسائل الإعالم اجلديد لكام أصبحوا متأثرين هبا ومؤمنني بصدق ما تبثه وتنرشه.
يف ضوء النتاجئ اليت مت التوصل اإلهيا يويص الباحث بـ:
1ـ اإقامة ندوات علمية لتوضيح سلبيات وسائل الإعالم اجلديد وكيفية جتاوزها.
2ـ العمل عىل اس تخدام وسائل الإعالم اجلديد يف حتسني اجلانب العلمي للطلبة.
3ـ إاقامة ندوات تعريفية للش باب بصورة عامة فامي يتعلق بإدارة الوقت واستامثر أوقات الفراغ.
 قامئة املراجع:1ـ ابن منظور ،جامل ادلين أيب الفضل محمد بن مكرم( ،د -ت) :لسان العرب ،اجملدل الول ،بريوت :دار الكتب
العلمية.
2ـ اإدواردز ،دافيد ،ودافيد كرومويل :)2007( ،حراس السلطة :أسطورة (امليداي) وسائل الإعالم الليربالية ،ترمجة
أمال كيالين ،القاهرة :مكتبة الرشوق ادلولية.
3ـ بو معزية ،السعيد :)2006( ،أثر وسائل الإعالم عىل القمي والسلوكيات دلى الش باب -دراسة اس تطالعية مبنطقة
البليدة ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،لكية العلوم الس ياس ية والإعالم ،جامعة اجلزائر.
4ـ حلس ،موىس عبد الرحمي ،وانرص عيل همدي :)2010( ،دور وسائل الإعالم يف تشكيل الوعي الاجامتعي دلى
الش باب الفلسطيين (دراسة ميدانية عىل عينة من طالب لكية الداب جامعة الزهر) حبث منشور يف جمةل جامعة
الزهر بغزة ،سلسةل العلوم الإنسانية ،اجملدل ( )12العدد (.)2
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5ـ اخلشمي ،سارة صاحل عيادة :)2009( ،الاثر السلبية لس تخدام الفتاة يف مرحةل املراهقة للنرتنت ،حبث منشور
يف جمةل علوم اإنسانية ،جمةل دورية حممكة تعىن بلعلوم الإنسانية الس نة السابعة ،العدد ( )45اكنون الثاين
2010مWWW.ULUM.NL.،
6ـ الزبيدي ،محمد مرتىض بن محمد( ،د -ت) :اتج العروس من جواهر القاموس ،اجملدل الثاين ،بريوت :دار الكتب
العلمية.
جمل
7ـ ساري ،حلمي خرض :)2006( ،تأثري التصال عرب الإنرتنت يف العالقات الاجامتعية دراسة ميدانية يف ا متع
القطري ،حبث منشور يف جمةل جامعة دمشق – اجملدل  24 -العدد الول  +الثاين .2008
8ـ سالطنية ،بلقامس ،وأخرون :)2012( ،عمل الاجامتع الإعاليم الطبعة الوىل ،القاهرة :دار الفجر اجلديد.
9ـ سريز ،دافيد .أو ،وأخرون :)2010( ،املرجع يف عمل النفس الس يايس ،ج ،2ترمجة ربيع وأخرون ،القاهرة :املركز
القويم للرتمجة.
10ـ الرشبيين ،لطفي( ،د -ت) :معجم مصطلحات الطب النفيس ،الكويت :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
11ـ صادق ،عباس مصطفى :)2008( ،الإعالم اجلديد املفاهمي الوسائل التطبيقات ،الطبعة الوىل ،عامن :دار
الرشوق.
12ـ ادلبييس ،عبد الكرمي عيل ،الطاهات زهري ايسني :)2012( ،دور ش باكت التواصل الاجامتعي يف تشكيل الرأي
العام دلى طلبة اجلامعات الردنية ،حبث منشور يف جمةل دراسات ،العلوم الإنسانية والاجامتعية ،اجملدل ( )40العدد
(.2013 )1
13ـ طاةل ،ملياء :)2014( ،الإعالم الفضايئ والتغريب الثقايف ،الطبعة الوىل ،عامن :دار أسامة للنرش والتوزيع.
14ـ عبد الرمحن ،عواطف( ،ب ت) :الإعالم العريب وقضااي العوملة ،كتب عربية.
15ـ عبد الرزاق انتصار اإبراهمي ،الساموك صفد حسام :)2011( ،الإعالم اجلديد ..تطور الداء والوس يةل والوظيفة،
بغداد :دلار اجلامعية للطباعة والنرش والتوزي.
جمل
16ـ عبد الصادق ،عادل :)2011( ،الفضاء الالكرتوين والرأي العام :تغيري ا متع والدوات والتأثري ،حبث منشور
مضن سلسةل قضااي اإسرتاتيجية اليت تصدر عن املركز العريب لحباث الفضاء الالكرتوين – مارس 2011م.
17ـ العبد عاطف عديل ،العبد هنيى عاطف :)2007( ،الإعالم التمنوي والتغيري الاجامتعي السس النظرية والامنذج
التطبيقية ،ط ،5دار الفكر العريب.
18ـ عامرة بثينة حس نني :)2000( ،العوملة وحتدايت العرص ،الطبعة الوىل ،القاهرة :دار المني.
19ـ الغامدي قينان عبد هللا :)2012( ،التوافق والتنافر بني الإعالم التقليدي والإعالم الإلكرتوين ،ورقة حبثية مقدمة
اإىل ندوة (الإعالم والمن الإلكرتوين) ،جامعة المري انيف للعلوم المنية ،السعودية.
20ـ فتحي محمد :)2003( ،الانرتنت ش بكة العجائب ،الطبعة الوىل ،القاهرة :دار اللطائف.
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21ـ فتيحة كيحل :)2012( ،الإعالم اجلديد ونرش الوعي البييئ ،دراسة يف اس تخدامات مواقع التواصل الاجامتعي -
موقع الفيس بوك أمنوذج ًا -رساةل ماجس تري غري منشورة ،لكية العلوم الإنسانية والاجامتعية ،جامعة احلاج خلرض  -بتنة،
اجلزائر.
22ـ القضاة ،محمد أمحد :)2009( ،الثقافة مكتغري يف التصال التفاعيل عرب وسائل الإعالم اجلديد ،من وقائع املؤمتر
ادلويل جلامعة البحرين (الإعالم اجلديد :تكنولوجيا جديدة ..لعامل جديد)  9 – 7أبريل .2009
23ـ اكتب ،سعود صاحل :)2011( ،الإعالم اجلديد وقضااي اجملمتع :التحدايت والفرص ،من وقائع املؤمتر العاملي الثاين
ل إالعالم الإساليم املنعقد للمدة من .2011/12/ 15 – 13
24ـ لعيايض ،نرص ادلين :)2015( ،التصال والإعالم والثقافة :عتبات التأويل ،الشارقة :دار الثقافة والإعالم.
25ـ محمود ،خادل وليد ( :)2011ش باكت التواصل الاجامتعي وديناميكية التغيري يف العامل العريب ،بريوت :دار مدارك
للنرش.
26ـ املهدي محمد :)2007( ،عمل النفس الس يايس :رؤية مرصية عربية ،القاهرة :مكتبة الجنلو املرصية.
27ـ جنم طه عبد الهادي ،الرواس أنور بن محمد :)2011( ،العالقة بني تعرض الش باب العامين لوسائل الإعالم
اجلديدة ومس توى املعرفة الس ياس ية "دراسة ميدانية عىل عينة من مس تخديم الإنرتنت" ،حبث منشور يف جمةل دفاتر
القانون ،العدد الرابع .2011

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)2

جوان 2017

120

أ.م .صاحب أسعد ويس الشمري

تأثيرات وسائل الإعلام الجديد على الشباب الجامعي

 املالحقملحق ( )1أداة البحث
عزيزي الشاب .....عزيزيت الشابة
يروم الباحث اإجراء البحث املوسوم (تأثريات وسائل الإعالم اجلديد عىل الش باب اجلامعي) ،ومبا أنه مت
اختيارمك مضن عينة البحث ،ذلا يرجو منمك الإجابة عىل الس ئةل والفقرات املذكورة أدانه بلك رصاحة ،وعدم ترك أي
بند دون اإجابة ،من خالل وضع عالمة (√) يف املاكن اذلي ترونه مالمئ ًا لإجابتمك ،علامً أنه ل داعي ذلكر الامس.
أو ًل :أس ئةل عامة اجلنس
1ـ ما هو مدى اس تخدامك لوسائل الإعالم اجلديد واطالعك علهيا:
كثري جد ًا
كثري
متوسط
قليل
اندر
أم البعيد
أم املتوسط
2ـ هل ترى أن التأثري الكرب يكون مضن املدى القريب
أم اجملمتعي
أم الرسي
أم املعريف
3ـ هل ترى أن التأثري الكرب مضن اجملال الثقايف
أم السلويك
أم الخاليق
4ـ هل ترى أن لك ما يبث وينرش ويتداول عرب وسائل الإعالم اجلديد هو:
من الناحية العلمية:
ً
غري سلمي
مشكوك فيه
بني
سلمي  %100سلمي غالبا
بني َ
َ
من الناحية الخالقية:
ً
غري سلمي
مشكوك فيه
بني
سلمي  %100سلمي غالبا
بني َ
َ
من انحية املصداقية:
ً
غري سلمي
مشكوك فيه
بني
سلمي  %100سلمي غالبا
بني َ
َ
اثني ًا :اس تبيان التأثريات
موافق ل رأي غري موافق
ت الفقرة
يل
 1الإعالم اجلديد سامه يف تعزيز انامتيئ لثقافيت احمللية
 2زادت وسائل الإعالم اجلديد من تفهمي لثقافة اجملمتعات الخرى
 3تعزز وسائل الإعالم اجلديد الفوارق الثقافية بني الفراد واجملمتعات
 4لكام اس تخدمت وسائل الإعالم اجلديد لكام زادت معلومايت
 5أرى يف وسائل الإعالم اجلديد مصدراً كبري ًا للمعلومات
 6سامهت وسائل الإعالم اجلديد يف تمنية قدرايت العقلية
 7تسهم وسائل الإعالم اجلديد يف تمنية ميويل واهامتمايت العلمية
 8لوسائل الإعالم اجلديد أثر يف تراجع الخالق
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تتيح وسائل الإعالم اجلديد الفرصة للتعبري عن الاحنالل الخاليق
ل أرى أي رساةل أخالقية يف وسائل الإعالم اجلديد
تؤدي وسائل الإعالم اجلديد اإىل زايدة الكذب والنفاق واخلداع
تعزز وسائل الإعالم اجلديد التفاعل الاجامتعي بني أفراد اجملمتع
ترفع وسائل الإعالم اجلديد من مس توى العالقات الاجامتعية بني أفراد
اجملمتع
تساعد وسائل الإعالم اجلديد يف بناء خشصييت الاجامتعية
أحاول يف سلويك تقليد الامنذج اليت أراها يف وسائل الإعالم اجلديد
أسعى لتكون مالبيس متواكبة مع املوضة
أعتقد أن السلوك السلمي هو السلوك اذلي أشاهده يف وسائل الإعالم
اجلديد
تزرع وسائل الإعالم اجلديد اليأس يف داخيل
ينتابين الإحباط عند متابعيت لوسائل الإعالم اجلديد
زاد تفاؤيل منذ بدأت بس تخدام وسائل الإعالم اجلديد
تسهم وسائل الإعالم اجلديد يف زايدة الفرقة بني أفراد الرسة
أدت وسائل الإعالم اجلديد اإىل ضعف العالقات الرسية
جعلت وسائل الإعالم اجلديد وقت اجامتع الرسة مع بعضها أقل
س ببت وسائل الإعالم اجلديد تفكك الرسة
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د .خالد بن سليمان الصالحي

دور قائد املدرسة يف تطوير الأساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية من وهجة نظر املعلمني مبنطقة القصمي
د .خادل بن سلامين الصاحلي
أأس تاذ الإدارة الرتبوية املشارك بقسم أأصول الرتبية
لكية الرتبية-جامعة القصمي ،اململكة العربية السعودية
 امللخص :هيدف البحث اإىل الوقوف عىل دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية اليت تؤثر يف حتسنيسلوك املعاقني عقلي ًا ،والكشف عن دلةل الفروق يف دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية مبعاهد وبرامج
ادلمج مبنطقة القصمي والراجعة لختالف النوع (ذكور ،اإانث)،و الكشف عن دلةل الفروق يف دور القائد املدريس يف
تطوير ا ألساليب الرتبوية مبعاهد وبرامج ادلمج مبنطقة القصمي والراجعة لختالف نوعية املؤسسة التعلميية (برامج دمج،
معاهد الرتبية الفكرية) ،والكشف عن دلةل الفروق يف دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية مبعاهد وبرامج
ادلمج مبنطقة القصمي والراجعة لختالف س نوات اخلربة .ولتحقيق ذكل مت اس تخدام املهنج الوصفي الارتباطي ،وذكل
عىل عينة أأساس ية من ( )105معمل ومعلمة من معلمي الرتبية اخلاصة مسار اإعاقة عقلية حيث طبق علهيم استبانة دور
القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ،وابس تخدام التكرارات والنسب املئوية ،املتوسطات والاحنرافات املعيارية
ومعامالت الارتباط  ،وذكل ابس تخدام الربانمج الإحصايئ  ،SPSSوقد أأظهرت النتاجئ أأن دور القائد يف تطوير
ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي بصفة عامة متحققة بدرجة متوسطة ،ول توجد فروق داةل
اإحصائي ًا يف دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تعزى لختالف نوع
املؤسسة ،ول توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية
مبنطقة القصمي تعزى لختالف النوع (ذكور ،اإانث) ،ول توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور القائد املدريس يف تطوير
ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تعزى لختالف س نوات اخلربة ( أأقل من  5س نوات 5 ،س نوات
فأأكرث).
 اللكامت املفتاحية :القائد املدريس ،املعاقني عقليا ،ا ألساليب الرتبوية.The role of the school leader in the development of educational methods for people
with mental disabilities from the point of view of teachers in Qassim area
Dr. Khaled Bin Salman Al Salihi
Associate Professor of Educational Management Foundations of Education Department
College of Education-Qassim University
- ABSTRACT: This research aims to identify the role of the school leader in the
development of educational methods which influence the improvement of the behavior
of the mentally disabled. To reveal the significance of the differences in the role of the
school leader in the development of educational methods and the programs of
integration institutes in the Qassim region due to the difference in genders (male,
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female). To reveal the significance of the differences in the role of the school leader in
the development of educational methods and programs of integration institutes in the
Qassim region due to the different quality of the educational institution (integration
programs, intellectual education institutes).To reveal the significance of the differences
in the role of the school leader in the development of educational methods and
programs of integration institutes in the Qassim region due to the difference in years
of experience.
The descriptive correlative approach was used to achieve this on a basic study
sample of (105) female and male teachers among special education teachers- The path
of mental retardation as a questionnaire was applied to them to identify the role of the
school leader in the development of educational methods (prepared by the two
researchers). Also the frequencies, percentages, averages, standard deviations and
correlation coefficients were used through statistical program SPSS.
The results showed that the roles of the leader in the development of educational
methods for people with mental disabilities in Qassim area are generally moderately
achieved. There are no statistically significant differences in the role of the school
leader in the development of educational methods for people with mental disabilities in
Qassim area attributed to the different types of institutions. There are no statistically
significant differences in the role of the school leader in the development of
educational methods for people with mental disabilities in Qassim area attributed to
the difference in gender (male, female). There are no statistically significant differences
in the role of the school leader in the development of educational methods for people
with mental disabilities in Qassim area attributed to the difference in years of
experience (less than 5 years, 5 years and over).
- Key words: school leader, mentally retarded, educational methods.
، واملستشار قائد، واملدير قائد، ويف امليدان الرتبوي املعمل قائد، الربامج الرتبوية حتتاج اإىل القيادة والتوجيه: مقدمةوجناح العمل يف املدرسة أأو املؤسسة مرتبط مبا يمتزي به هذا القائد من قدرات وكفاءات جتعهل قادر ًا عىل حتقيق
.)25 ص،2013،ا ألهداف املدرس ية؛ خاصة يف جمال تطوير ا ألساليب الرتبوية (عبد القادر
 بل اتسع،ومل تعد جممتعاتنا اليوم تقترص خططها وهجودها وخدماهتا و أأساليهبا الرتبوية عىل العاديني من أأبناهئا
نطاق هذه اخلطط واجلهود واخلدمات حبيث أأصبحت هتمت اإىل جانب اهامتهما ابلعاديني من أأبناءها اب ألطفال ذوي
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الاحتياجات اخلاصة بشلك عام ،وابملعاقني عقلي ًا بشلك خاص ،ونتيجة ذلكل انل جمال الإعاقة العقلية اهامتما مزتايدا
يف الس نوات ا ألخرية؛ سواء من انحية البحوث وادلراسات العلمية ،أأو من انحية التقدم التكنولويج الهائل يف ابتاكر
وتصممي ا ألساليب واخلطط الرتبوية اليت تساعدت تكل الفئة (العاجز ،2014،ص.)36
وعىل الرمغ من التقدم اذلي شهده جمال الرتبية ذوي الاحتياجات اخلاصة الفرتة ا ألخرية ،وابلرمغ من تعدد
املؤمترات ادلولية واليت تركزت عىل حقوق ذوي الاحتياجات اخلاصة مثل مؤمتر سرييالناك  ،1994ومنتدى
دااكر ،2000ومؤمتر منظمة اليونيسكو ا إلقلميي للرتبية يف بريوت  ،2001ومؤمتري القاهرة  2002العديد من
التحدايت ،أأمهها:
 ضعف اخلدمات املساندة للطلبة يف العمل بكفاءة أأكرب ،ويعيش أأكرث اس تقاللية يف جممتعاهتم. ضعف مشاركة ذوي الاحتياجات اخلاصة يف الأنشطة واخلدمات الرتوحيية والعالجية واملهنية واملعيش ية املتاحةوحتقيقا لرؤية القائد املدريس ،ومن خالل التوصيف الوظيفي دلوره و أأمهيته ظهرت حركة الرتبية القامئة عىل الكفاايت،
ابعتبارها املدخل لإعداد العاملني اكفة يف املؤسسة التعلميية ،وتأأهيلهم وتدريهبم من منطلق أأن القائد املدريس ليس
وظيفة أأو منصبا ،بل هو دور يقوم به من أأجل اإحداث التغيري املنشود (عيد ،2015،ص .)26وعىل الرمغ من
احملاولت اليت تبذلها وزارات التعلمي لتوفري ا ألساليب الرتبوية وس بل الإعداد ذلوي الاحتياجات اخلاصة ،خاصة يف
املدارس وتوجيه الإدارات فهيا لتقدمي لك وسائل املساعدة ،اإل أأن هناك بعض الصعوابت اليت قد تواجه هذه اجلهود
واليت توصلت لها العديد من ادلراسات مثل دراسة فراونة ( ،)2004ودراسة ادلرويش ( ،)2006ودراسة الاكس
( ،)2008ودراسة ادلوي ( ،)2008ودراسة ا ألغا ( ،)2013ودراسة العاجز وعساف ( ،)2013وهذه الصعوابت
تمتثل يف:
 معظم املعلمني غري معدين اإعداد ًا تربو ًاي وهمني ًا للعمل يف هذا اجملال. وجود قصور واحض يف اإعداد املعلمني يف لكيات الرتبية. قصور برامج التدريب وقةل الإماكانت اليت توفرها الوزارة ل إالدارة املدرس ية يف هذا اجملال. ضعف التنس يق بني مؤسسات اجملمتع املدين ذات الاختصاص ومدارس التعلمي العام.وعليه يقع عىل عاتق الإدارة املدرس ية دور كبري يف هذا اجلانب ابعتبار مدير املدرسة املس ئول ا ألول عن اإدارة
املدرسة وحتقيق ا ألهداف ،ورعاية ذوي الاحتياجات اخلاصة وتنس يق العمل يف ظل التطورات والتحولت اجملمتعية
اخملتلفة .ذلا جند أأن التطوير يف املؤسسات التعلميية وخاصة مدارس ومعاهد ذوي الإعاقة العقلية تشري اإىل امتالك قائد
املدرسة للكفاايت الإدارية والتدريس ية اليت حتقق هل قيادة املدرسة أأو املعهد بكفاءة عالية.
 مشلكة البحث :تشهد اململكة العربية السعودية هنضة علمية وتعلميية كبرية ،بد أأت منذ عقود ،وخاصة يف جمال الرتبيةاخلاصة ،وظهر ذكل بوضوح يف التوسع يف اإنشاء مدارس ومعاهد الرتبية اخلاصة عىل مس توى اململكة العربية
السعودية ،حيث بد أأت احلاجة املاسة اإىل افتتاح معاهد ذوي الإعاقة العقلية وبرامج ادلمج يف ظل اهامتم اململكة
بذوي الاحتياجـات اخلاصة ،حيث تقدم هلم الربامج اليت توفر هلم اخلدمات النفس ية والرتبوية والصحية والاجامتعية.
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ويعد القائد املدريس مبثابة احملرك الرئيس و أأداة التغيري ا ألساس ية يف حياة املؤسسات ،فنجاح املؤسسة يف
أأداء رسالهتا وحتقيق أأهدافها يرتكز بشلك كبري عىل كفاءة اإدارهتا وفعاليهتا ،والقائد املدريس الناحج هو الركزية ا ألساس ية
يف العملية التعلميية ،فهو اذلي حيدد املعامل أأمام العاملني يف امليدان للوصول اإىل هدف مشرتك يف زمن حمدد ،كام أأنه
هيدف اإىل حتسني العملية التعلميية ،والارتقاء مبس توى ا ألداء عن طريق تبصري العاملني ابملدرسة أأو املعهد وتوعيهتم
مبسؤولياهتم ،وتوجهيهم التوجيه الرتبوي السلمي(.)Groton,2000,p56
ً
أ
أ
والقائد املدريس من أأمه القامئني عىل رعاية التالميذ املعاقني عقليا "فئة القابلني للتعمل" ،وهو أثناء قيامه بتأدية
رسالته يواجه العديد من ا ألعباء ،وكث رري من املشالكت املتعلقة بكيفية تعمل املعاقني عقليا ،ذلا فهو حباجة اإىل املساندة
والتعاون يف لك موقف من املواقف التعلميية لتلبية حاجات التالميذ املعاقني عقليا وحل مشالكهتم.
وملا اكن قائد املدرسة هو املسؤول ا ألول عن سري النظام داخل املدرسة وكذكل داخل الفصل ادلرايس،
وهو اخملطط واملربمج ل ألعامل املدرس ية ،وعن طريقه أأيضا تزداد الصةل ابجملمتع ،فاإنه يلعب دور املنشط واملفعل يف
العمل عىل توفري الاحتياجات الالزمة للمعاقني عقليا ،فقد ر أأى الباحث أأمهية التعرف عىل دور القائد املدريس يف
تطوير ا ألساليب الرتبوية اليت ختدم املعاقني عقلي ًا مبنطقة القصمي ،وعليه ميكن حتديد مشلكة البحث من خالل الإجابة
عىل ا ألس ئةل التالية:
 أأس ئةل البحث :يقوم البحث من خالل هذا البحث ابلإجابة عىل ا ألس ئةل التالية: -1ما دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبدارس منطقة القصمي؟
 -2هل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية تعزى اإىل اختالف املؤسسة
(برامج دمج ،معاهد الرتبية الفكرية)؟
 -3هل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية تعزى اإىل اختالف النوع (ذكور،
اإانث)؟
ً
 -4هل توجد فروق داةل اإحصائيا يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية تعزى اإىل اختالف س نوات
اخلربة؟
 أأهداف البحث :كام هيدف البحث اإىل: -1الوقوف عىل دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية اليت تؤثر يف حتسني سلوك املعاقني عقلياً.
 -2الكشف عن دلةل الفروق يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية مبعاهد وبرامج ادلمج مبدارس منطقة
القصمي والراجعة لختالف النوع (ذكور ،اإانث).
 -3الكشف عن دلةل الفروق يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية مبعاهد وبرامج ادلمج مبدارس منطقة
القصمي والراجعة لختالف نوعية املؤسسة التعلميية (برامج دمج ،معاهد الرتبية الفكرية).
 -4الكشف عن دلةل الفروق يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية مبعاهد وبرامج ادلمج مبدارس منطقة
القصمي والراجعة لختالف س نوات اخلربة.
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 أأمهية البحث :وتمكن أأمهية البحث يف: يتوقع أأن تسهم نتاجئ ادلراسة للمسؤولني عىل مدارس ادلمج ،ومعاهد الرتبية الفكرية يف رعاية املعاقني عقلي ًا بنتاجئاإجيابية.
أ
أ
أ
 توجيه أنظار القامئني عىل اإدارة قسم الرتبية اخلاصة اإىل جوانب أخرى جيب أخذها بعني الاعتبار عند تطويرا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية.
 تعدّ ادلراسة اس تجابة لالجتاهات العاملية احلديثة اليت تنادي ابلهامتم بتعلمي ذوي الاحتياجات اخلاصة بشلك عام،وفئة املعاقني عقليا بشلك خاص.
ً
 توجيه القائد املدريس والقامئني ابلتدريس واملتفاعلني مع التالميذ املعاقني عقليا اإىل رضورة حتسني وتطوير الطرقوا ألساليب الرتبوية املس تخدمة داخل مدارس املعاقني عقلي ًا.
 التشجيع عىل القيام ابملزيد من ادلراسات والبحوث للكشف عن عوامل أأخرى أأو متغريات ذات صةل ختدم ذويالإعاقة العقلية.
 حدود البحث:أ
 حدود موضوعية :دور قائد املدرسة يف تطوير الساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية. حدود ماكنية :الإدارة العامة للتعلمي مبنطقة القصمي والإدارات التعلميية التابعة لها يف عنزية ،الرس ،البكريية ،املذنب،واليت فهيا برامج ادلمج ،ومعاهد الرتبية الفكرية.
 حدود برشية :مجيع املعلمني يف املدارس اليت فهيا برامج ادلمج ،ومعاهد الرتبية الفكرية. حدود زمانية :الفصل ادلرايس ا ألول عام 1437/1436هـ. مصطلحات البحث: قائد املدرسة :يعرفه املنيف ( ،2002ص :)12هو" اذلي يقوم بتوجيه القوى العامةل يف املدرسة حنو حتقيق ا ألهدافالرتبوية بأأسلوب علمي دميقراطي يدفع العاملني لالنقياد هل والتعاون يف سبيل حتقيق ا ألهداف الرتبوية ،والقائد هو
املرشف عىل تنفيذ اخلطة الرتبوية".
 الأساليب الرتبوية :يعرفها الصعيدي ( ،2009ص )10بأأهنا" :مجموعة الطرائق الرتبوية اليت تس هتدف تعديل السلوكوتمنية القمي دلى املتعلمني وحتسني الاجتاهات".
كام يعرفها ّ
لك من العاجز ،وعساف ( ،2014ص )25بأأهنا( :مجموعة الإجراءات والطرق املسلكية اليت يقوم
هبا مدير املدرسة مسرتشدا مبا جاء يف ادلراسات العلمية من أأجل حتسني تربية ورعاية ذوي الاحتياجات اخلاصة).
ويعرفها الباحث اإجرائي ًا بأأهنا :لك ما يقوم به القائد املدريس من أأجل تطوير وحتسني ا ألساليب الرتبوية
مبدارس ومعاهد املعاقني عقليا "فئة القابلني للتعمل".
 الإعاقة العقلية :تعرف امجلعية ا ألمريكية الإعاقة العقلية بأأهنا" :جوانب القصور يف أأداء الفرد واليت تظهر قبل سن( )18س نة ،وتمتثل يف التدين الواحض يف القدرة العقلية عن متوسط اذلاكء ،يصاحهبا قصور واحض يف اثنني أأو أأكرث من
مظاهر السلوك التكيفي يف همارات التواصل اللغوي ،العناية ابذلات ،احلياة اليومية الاجامتعية ،التوجيه اذلايت،
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اخلدمات الاجامتعية ،الصحة والسالمة ،أأوقات الفراغ والعمل" ( & Toni,2012;Woolf Woolf,
.)Oakland.,2010
 املعاقون عقليا "القابلون للتعمل" :مه التالميذ امللتحقون مبدارس وفصول الرتبية الفكرية ،وترتاوح نس بة ذاكهئم بني ،70-50ومه ذوو قدرة حمدودة ل تسمح هلم ابلس تفادة من ا ألنشطة واملعلومات اليت تقدم هلم ابلطريقة العادية،
وحيتاجون اإىل أأساليب تعلميية خاصة ،ومواقف تعلميية معدة هلم خصيص ًا (عبد الغفار ،2003،ص.)75
 الإطار النظري:أ
أأولً :مفهوم القيادة املدرس ية :ويه العملية اليت جتعل من العاملني قادة يسعون لتحقيق الهداف من خالل طرق
البدائل املبتكرة ،أأي التحول من همينة خشصية بذاهتا عىل املؤسسة اإىل القدرة عىل ابتاكر طرق معل جديدة،
وخمرجات ممتزية ،وخدمات أأفضل ،ويه املعيار اذلي يمتزي به الفرد يف املؤسسة املدرس ية ( Mc
.)Crimmon,2008,p22
كام تعرف القيادة بأأهنا مجموعة من السامت واملهارات الالزمة للقيام بوظائف القائد ،كام أأهنا عبارة عن توجيه
وضبط وإااثرة سلوك واجتاهات الآخرين (خمتار ،2003،ص.)21
تعرف القيادة املدرس ية بأأهنا" :معلية توجيه القوى العامةل يف املدرسة حنو حتقيق ا ألهداف الرتبوية بأأسلوب
علمي دميقراطي يدفع العاملني لالنقياد هل والتعاون يف سبيل حتقيق ا ألهداف الرتبوية ،والقائد هو املرشف عىل تنفيذ
اخلطة الرتبوية (جكمية ،2013،ص.)16
لقد توصل س توجديل ( )Stogdillبعد اإجراء مسح لدلراسات اليت تناولت موضوع القائد اإىل أأن:
 القائد جيب أأن يكون متفوق ًا عىل اجملموعة اليت يقودها من حيث اذلاكء والقدرة العلمية والمتتع ابلس تقاللية والنشاطالاجامتعي واملاكنة الاجامتعية.
 الصفات واملهارات اليت جيب توافرها يف القائد ترتبط اإىل حد كبري مبتطلبات املوقف اذلي يقوم به بدور القيادة(دوجالس ،2001،ص .)45
واملقصود ابلقائد املدريس يف هذا البحث :هو القائد املدريس يف املدارس اليت يوجد فهيا برامج دمج ،أأو
معاهد الرتبية الفكرية ،وما يقوم به من دور يف تطوير ا ألساليب الرتبوية.
وابلنظر اإىل همامت القائد املدريس املمثًل يف خشص املدير ،نس تنتج أأن املوقف القيادي هنا مرتبط ابلتعامل
مع التالميذ املعاقني عقليا والتواصل معهم وخلق تفاعل صفّي اإجيايب ،يمتتع فيه الك الطرفني ابحلرية املطلوبة واملسؤولية
الالزمة لإجناح العملية التعلميية ،ومهنا جند تطوير ا ألساليب الرتبوية أأو التدريس ية ،وهذا ما أأكدته دراسة ّ
لك من
دراسة حامدات ( ،)2007ودراسة الرويشد ( ،)2008ودراسة القحطاين ( ،)2009ودراسة املغاميس (،)2004
ودراسة .)2006( vesco
 وظيفة القائد املدريس :تقتيض النظرة الشامةل اإىل وظيفة قائد املدرسة وواجباته اإدراك جوانهبا احلقيقية يف ارتباطهااللكي بعضها ببعض ،وهناك جوانب ثالثة متثل الإطار العام لوظيفة القائد املدريس .اجلانب ا ألول يتعلق ابلهدف اذلي
حياول أأن حيققه من خالل وظيفته .فهدف القائد املدريس يرتكز ابلطبع يف الوصول ابملدرسة اإىل حتقيق ا ألهداف
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والغاايت املنشودة من تربية النشء حىت يكونوا مواطنني انفعني منتجني دلهيم الاجتاهات الصحيحة حنو أأنفسهم وحنو
جممتعهم.
واجلانب الثاين يتعلق ابلواجبات اليت ينبغي أأن يؤدهيا قائد املدرسة من أأجل الوصول اإىل ذكل الهدف اذلي
يسعى لتحقيقه ،واجلانب الثالث يتعلق ابلطريقة اليت يؤدي هبا واجباته (غريىب ،2012،ص .)55
 واجبات قائد املدرسة:أ
 الواجبات الفنية :متثل الواجبات الفنية لقائد املدرسة أمهية كربى يف جناح قيادته للمدرسة ،وترتكز هذه الواجباتحول العمل عىل حتسني العملية الرتبوية والارتفاع مبس تواها.
س
ويأأيت يف مقدمة تكل الواجبات وقوف قائد املدرسة اب مترار عىل حاةل التعلمي والتدريس يف املدرسة ،وما
يرتبط بذكل من أأسس علمية لتنظمي الفصول وتوزيع التالميذ عىل أأساس متجانس وغري متجانس ،وتطوير ا ألساليب
التدريس ية ،وتطوير الربامج والأنشطة التعلميية ،ومساعدة املعلمني عىل زايدة مس توى كفاءهتم و أأداءمه.
 الواجبات الإدارية :تشغل الواجبات الإدارية والتنظميية معظم وقت قائد املدرسة ،وتشمل اجملالت ا ألتية: -1التنظمي العام للمدرسة من حيث ا ألهداف الكربى يف ارتباطها بأأهداف اجملمتع اذلي ختدمه ،وهذا يعين لقائد
املدرسة أأن يكون متفهام للس ياسة التعلميية ودور املدرسة يف حتقيق تكل الس ياسة .كام جيب عليه أأن يكون متفهام
لرساةل املدرسة حىت يس تطيع أأن ينقل هذا الفهم الواحض ل ألخرين.
 -2التنظمي ادلاخيل للمدرسة من حيث توزيع العمل عىل املعلمني واملوظفني وتنظمي اليوم ادلرايس وا ألنشطة املدرس ية
ومعل اجلدول وتوفري الكتب وا ألدوات الالزمة وإارساء نظام جيد لالتصال حيقق املرونة والرسعة يف توصيل التعلاميت
للآخرين وتلقي املعلومات أأو البياانت املطلوبة مهنم.
 -3املوارد املالية وما يرتبط هبا من اإعداد املزيانية اخلاصة ابملدرسة و أأوجه الرصف.
 -4املوارد البرشية من معلمني وعاملني وطالب.
 -5التحدايت والصعوابت اليت تواجه قائد املدرسة مثل قضااي الغياب والتأأخر والإخالل ابلنظام والتقصري يف أأداء
الواجبات.
جمل
جمل
 -6ارتباط املدرسة اب متع احمليل والقيام بدورها يف الهنوض هبذا ا متع ،وهذا يتطلب من قائد املدرسة العمل عىل أأن
يكون لها برانجمًا جيدً ا تس تطيع املدرسة من خالهل أأن تكون مصدر اإشعاع ثقايف وتربوي خلدمة البيئة من خالل
احملارضات والندوات وا ألنشطة املتنوعة (.)Jackson,2006,p55
لتعل
 صفات قائد املدرسة :يعد القائد املدريس قائد ًا تربو ًاي هام ًا يف املؤسسة ا ميية (املدرسة) ،وليك يقوم بواجبه ل بدمن توفر عدد من الصفات من أأمهها:
 -1القدوة احلس نة يف الترصف واملظهر.
 -2الإبداع :ويتضمن ا ألصاةل ،والتجديد ،وتطوير ا ألفاكر يف طرق التدريس و أأساليبه ،واس تحداث حلول جديدة
للمشالكت ،واملرونة يف مواهجة املواقف.
 -3الثبات الانفعايل :يشمل النضج الانفعايل والاس تقرار ،وضبط النفس ،والاتزان.
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 -4ادلافعية :وتشمل امحلاس يف أأداء العمل ،واملثابرة ،والطموح والعزمية.
 -5املشاركة الوجدانية :وتشمل روح املودة والاهامتم مبشالكت الآخرين ،مراعاة مشاعرمه ،واملساندة.
 -6اجلاذبية :وتشمل الاعتناء ابملظهر العام ،والنظافة ،وا ألانقة ،احلاةل والصحية العامة.
توخ ا ألمانة يف
 -7املوضوعية :وتشمل الالزتام ابلعداةل وعدم التحزي أأو التعامل أأو التذبذب يف معامةل التالميذ ،و ّ
احلمك عىل ا ألمور ،وإابداء الر أأي دون التأأثر بأأفاكر سابقة.
 -8القيادة :تشمل الشجاعة ،والإقدام ،والقدرة عىل التحمك والضبط ،والقدرة عىل حتمل املسؤولية ،واختاذ القرار،
ويضيف فؤاد أأبو حطب بأأن للقائد املدريس أأدوارا متعددة ومتداخةل فامي بيهنا ،ومهنا أأن يكون خبري ًا يف فن التدريس،
و أأن يكون خبرياً يف العالقات الانسانية ،و أأن يكون مسؤولً عن النظام داخل املؤسسة التعلميية (الغريب،2005،
ص .)81
أ
أ
اثني ًا :مفهوم الساليب الرتبوية :الساليب الرتبوية يه الطرق والاسرتاتيجيات التدريس ية اليت يسلكها القائد يف توصيل
ما جاء يف املقرر ادلرايس من معارف وهمارات و أأنشطة للمتعمل بسهوةل ويرس حبيث تضمن التفاعل بني املعمل
والتالميذ ،وبني التالميذ واملادة ادلراس ية ،والتالميذ بعضهم مع بعض ،مث بني التالميذ و أأفراد البيئة احمللية هبدف
اإحداث التغري الإجيايب يف سلوك املتعمل وإاكسابه اخلربات املنشودة (دروزة ،2001،ص.)25
كام عرفها لك من (العاجز ،وعساف ،2014،ص  )21أأهنا" :مجموعة الإجراءات والطرق املسلكية اليت يقوم
هبا قائد املدرسة مسرتشدا مبا جاء يف ادلراسات العلمية من أأجل حتسني تربية ورعاية ذوي الاحتياجات اخلاصة".
كام يوجد العديد من الطرق وا ألساليب والاسرتاتيجيات الفعاةل اليت يمت اس تخداهما مع املعاقني عقلي ًا مهنا:
اسرتاتيجية املامرسة والتدريس العميل  Demonstrations Strategyويه :النشاط اذلي يقوم به املعمل مبفرده أأو
التلميذ مبفرده  ،أأو يشرتك املعمل مع التلميذ ،أأو يقوم به مجموعة من التالميذ هبدف اإكساب املتعلمني همارة بعيهنا مثل
املهارات الفنية أأو همارة رعاية اذلات ،حيث يقوم املعمل وفق ا ألسلوب الرتبوي أأو الطريقة الرتبوية بعرض جمسامت أأو
عينات ،أأو فيمل تعلميي ،وميكن أأن يقوم بعض التالميذ بعرض نفس ا ألداء حتت إارشاف املعمل ،وميتاز هذا ا ألسلوب
الرتبوي بأأنه يوفر للتالميذ ذوي الإعاقة العقلية تعلامً ذا معىن ،حيث تس تخدم تكل الطريقة عدد ًا من احلواس ،فتعمل
عىل الإاثرة احلس ية للتالميذ ذوي الإعاقة العقلية نتيجة ممارساهتم ومشاهدهتم ألش ياء حمسوسة مما جيذب انتباههم
للمهمة التعلميية(.احليةل،2003،ص .)33
لقد أأظهرت نتاجئ ادلراسة اليت أأجراها أأونيل ودالتون ( )Oneill&Dalton.2002عىل مجموعة من التالميذ
املعاقني عقليا يف اإحدى مدارس الرتبية الفكرية عند تعلميهم همارات ما قبل القراءة من خالل ا ألسلوب التدرييس القامئ
عىل القصص املأألوفة ترسد علهيم من خالل احلاسب ال آيل مصورة وملونة بأألوان جذابة.
اإن ا ألسلوب التدرييس القامئ عىل اس تخدام خريطة املفاهمي مفيدة ابلنس بة للك من املعمل والتلميذ عىل حد
سواء ،ففائدهتا ابلنس بة للمعمل تمكن يف كوهنا تساعده عىل تكوين فكرة عن فهم التالميذ وتعلمهم الوحدة ادلراس ية ،ويف
اختيار ا ألنشطة الرتبوية املناس بة ،والوسائل املساندة يف التعمل ،واكتشاف ا ألخطاء املفامهية عند التالميذ من خالل
خريطة املفاهمي ،وكشف التصورات اخلاطئة دلى التالميذ والعمل عىل تصحيحها (اخلطايبة ،2005،ص .)62أأما عن
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فائدة هذا ا ألسلوب التدرييس ابلنس بة للتلميذ فتمكن يف كوهنا تساعده عىل ربط املفاهمي اجلديدة ابملفاهمي السابقة يف
بنيته املعرفية ،وإاجياد عالقة بيهنا وبني املفاهمي اجلديدة ،واستيعاب املادة ادلراس ية (الزند ،2004،ص .)32
اإن ا ألسلوب التدرييس القامئ عىل متثيل ادلور( )Roll Play Strategyمبثابة اس مترار ملا اعتاد عليه التالميذ
أأن يعملوه يف حياهتم العادية للحصول عىل املعرفة ،كام أأهنا ترفع درجة امحلاس والرغبة دلهيم ،خاصة املعاقني عقليا حيث
أأنه أأسلوب تربوي فعال يف تكوين النظام القميي دلى التالميذ ،وتكس هبم معايري السلوك الاجامتعي املقبول يف اجملمتع،
والتشجيع عىل التواصل بيهنم وتعمل بعضهم من بعض ،كام يس تطيع املعمل اس تخدام هذا ا ألسلوب الرتبوي مع خمتلف
فئات التالميذ فهو أأسلوب جيد يف التعامل مع الفروق الفردية (عبد الصبور ،2008،ص.)62
من ا ألساليب الرتبوية اليت ل غىن عهنا يف أأثناء تدريس املعاقني عقليا :اخلطة الرتبوية الفردية ،واليت تع ّد
اس تجابة طبيعية وموضوعية لطبيعة وخصائص ذوي الاحتياجات اخلاصة ،اليت مهنا الإعاقة العقلية ،ويه تُعد ملقابةل
الاحتياجات التعلميية والاجامتعية والسلوكية دلى التالميذ ذوي الاحتياجات اخلاصة ملساعدهتم عىل المنو والتطور
( )llich-stoshovik,2006ويه تصمم بشلك خاص لتلميذ معني ليك تقابل حاجاته الرتبوية ،حبيث تشمل لك
ا ألهداف املتوقع حتقيقها وفق معايري معينة ،ويف فرتة زمنية معينة(السويدان ،)2008،ويه أأداة رئيسة لضامن تقدمي
اخلدمات الرتبوية اخلاصة واخلدمات املساندة ملساعدة التلميذ ذي الاحتياجات اخلاصة عىل بلوغ أأقىص ما تسمح به
قدراته (اخلطيب ،2010،ص.)53
وقد أأكد جالجر ودذنساان  )1995( Gallagher&Desimoneوجوزيف وروبرت"مرتمج" ()1999
وهيجدورن  )2004( Hagedornعىل أأن قانون الرتبية ل ألفراد املعوقني  94/42لعام  1975اشرتط أأنه جيب أأن يمت
تطوير اخلطة الرتبوية الفردية للك تلميذ من قبل فريق العمل متعدد التخصصات ،ويف مقدمهتم القائد املدريس.
تتضمن اخلطة الفردية املكوانت التالية:
 مس توى ا ألداء التعلميي للتلميذ يف اجملالت اخملتلفة. خدمات الرتبية اخلاصة اليت س تقدم للتلميذ. ا ألهداف الس نوية وا ألهداف التعلميية. املشاركة يف برانمج التعلمي العادي. املعلومات واملدة احملددة املتوقعة لتقدمي اخلدمات. معايري التقيمي املوضوعي وإاجراءاته. جدول للمراجعة الس نوية لربانمج التلميذ املعاق.وتعمتد اخلطة الرتبوية الفردية من حيث الإعداد والتنفيذ عىل مجموعة من الإجراءات مهنا:
حتديد مس توى ا ألداء احلايل للتلميذ املعاق عقلي ًا :وذكل للبدء يف تدريس املهارة التعلميية اخلاصة ،ويمت ذكل بطريقة
فردية من خالل الاختبارات املعيارية ،والاختبارات احملكية ،والاختبارات املبنية عىل أأساس املهنج ادلرايس،
واملالحظة العلمية ،ول بد أأن تعطي البياانت املس تخلصة من تكل ا ألدوات التقميية صورة صادقة عن احتياجات
التلميذ الفريدة واخلاصة يف جمال املهارات اليت يراد تدريسها هل.
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وأأكد دابوكوسواك  )2004( Dabokowskiأأن ثقافة فريق العمل املشارك يف وضع اخلطة الرتبوية متعدد
التخصصات مبا فهيم القائد املدريس تؤثر يف حتديد ممارسات واجتاهات أأعضاء الفريق جتاه املشاركة الوادلية يف اختاذ
القرار ،ورمغ أأن مجيع أأعضاء الفريق يعمل لهدف واحد هو خدمة التلميذ ،اإل أأن هناك صعوابت تعوق مشاركة الآابء
تمتثل يف صعوبة التعامل مع الآابء وتقبلهم للفريق .ذلكل أأكدت نتاجئ دراسة  )2004( Dabokowskiعىل أأنه ابلرمغ
من أأن بعض الآابء خيتارون مشاركة حمدودة يف لقاءات اخلطة الرتبوية الفردية ،يعتقد كثري مهنم أأن الرتبويني مه اذلين
يعوقون مشاركهتم ابلرمغ من تأأكيد قانون الرتبية اخلاصة  IDEAعىل التفاعالت املمتركزة حول ا ألسة حنو التخطيط
الرتبوي .ذلكل أأكدت نتاجئ دراسة ) Werst et al, (2002عىل أأنه كثريا ما ينظر الآابء اإىل لقاءات الربانمج الرتبوي
الفردي كفرصة للرتبويني لطالعهم عىل مس توى أأداء طفلهم ،ذلكل حيرص الآابء عىل املسامهة حىت ولو بشلك جزيئ
يف اللقاءات .ذلكل يؤكد ) Cartledge, et al,(2000عىل أأمهية تبصري املعلمني بأأن العديد من الوادلين يعتقدون أأن
املدرسة تتحمك يف معلية الرتبية اخلاصة ،ذلا يشعر الكثري من ا ألس بفقدان الأدوار وا ألهداف من الرتبية اخلاصة،
وهذا ما يؤكد دور قائد املدرسة كقائد لفريق العمل املدريس ،ذلكل أأكدت نتاجئ دراسة ) praisner,(2003عىل أأن
القائد املدريس هو خشص ذو دور فعال يف املدرسة لتطوير ا ألساليب الرتبوية واليت مهنا اخلطة الرتبوية الفردية ،فهو
الشخص اذلي يقوم بتنس يق اجلهود الإدارية وضامن وصول اخلدمات ومراقبهتا وتنس يقها بني املدرسة واملناطق التعلميية
ابلإضافة اإىل دورمه يف حتديد نغمة الاجتاهات الإجيابية لنجاح الطالب.
آ
كام أأكد فيش ) Fish, (2006عىل أأن املدارس ميكن أأن تسهل التواصل الفعال بني الابء واملعلمني من
خالل توظيف اسرتاتيجيات التواصل الإجيابية ،وذكل ميكن أأن يتحقق من خالل توفري مناخ ألعضاء فريق الربانمج
الرتبوي الفردي ،وحتدد طريقة املشاركة يف املعلومات.
اثلث ًا :الإعاقة العقلية :Intellectual Disabilityأأصدرت امجلعية ا ألمريكية ل إالعاقة العقلية  A.A.M.D.يف دليلها
الس نوي تعري ًفا حاولت فيه أأن يتفق عليه اكفة املتخصصني يف اكفة اجملالت ،وهو" :حاةل تمتزي مبس توى أأداء وظيفي
عقيل عام دون املتوسط ،أأو بشلك ملحوظ ،مصحوب بقصور يف السلوك التكيفي للفرد ،واليت تظهر دون سن 18
س نة (الروسان ،2001،ص .)69وينطوي اس تخدام مصطلح الإعاقة العقلية عىل عنرصين أأساس يني هام:
أأ -أأداء ذهين أأقل من املتوسط.
ب -خلل ملحوظ يف قدرة الشخص عىل التكيف مع املتطلبات اليومية للبيئة الاجامتعية ،فال ميكن اعتبار الشخص
ذي اإعاقة فكرية بنا ًءا عىل اخنفاض معامل اذلاكء ،أأو ضعف السلوك التكيفي.
 تصنيف الإعاقة العقلية :خيتلف ذوو الإعاقة العقلية فامي بيهنم يف كثري من اجلوانب حبيث يصعب وضعهم يف مجموعةمتجانسة ،وذلكل توجد عدة طرق لتصنيفهم مهنا ما ييل:
 التصنيف الطيب :التصنيفات الطبية كثرية من أأمهها :تصنيف امجلعية ا ألمريكية للتخلف العقيل وتصنيف ترد جودل.أأ -تصنيف امجلعية الأمريكية ) :(AAMRيصنف الإعاقة العقلية اإىل عرش فئات رئيس ية يه:
 اإعاقة عقلية مرتبطة بأأمراض معدية :مثل احلصبة ا ألملانية.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 اإعاقة عقلية مرتبطة بأأمراض التسمم؛ مثل :اإصابة املخ الناجتة عن تسمم ا ألم ابلرصاص والزرنيخ و أأكس يد الكربونوغريها.
أ
أ
أ
أ
 اإعاقة عقلية مرتبطة بأمراض انجتة عن اإصاابت جسمية؛ مثل :اإصابة ادلماغ أثناء الولدة ،أو بعدها لي سبب منا ألس باب.
 اإعاقة عقلية مرتبطة بأأمراض اضطراب المتثيل الغذايئ؛ مثل :حالت الفنيل كيتون ،ويوراي واجلالكتسومسيا. اإعاقة عقلية مرتبطة خبلل الكروسومات؛ مثل :عرض داون. اإعاقة عقلية مرتبطة بأأمراض انجتة عن أأورام غريبة؛ مثل :ادلرن. اإعاقة عقلية مرتبطة بأأمراض غري معروف سبهبا حتدث قبل الولدة. اإعاقة عقلية مرتبطة بأأمراض ابضطراب عقيل؛ مثل :اضطراب التوحد. اإعاقة عقلية مرتبطة بأأمراض غري معروف سبهبا حتدث بعد الولدة. اإعاقة عقلية مرتبطة بأأس باب غري عضوية :مثل الإعاقة العقلية الناجتة عن عوامل أأسية وثقافية ،أأو ما يسمىابحلرمان الثقايف وهذه احلالت ليس لها أأس باب عضوية.
ب -تصنيف ترد جودل :قسم ترد جودل  Tred goldأأس باب الإعاقة العقلية حبسب مصدرها اإىل أأس باب وراثية
وأأس باب مكتس بة ،وصنف فئات الإعاقة العقلية حبسب هذه ا ألس باب اإىل الآيت:
 اإعاقة عقلية أأولية :يرجع اإىل أأس باب وراثية. اإعاقة عقلية اثنوية :يرجع اإىل أأس باب بيئية مكتس بة مثل الإصابة ابملرض ،أأو احلوادث اليت يتعرض لها الطفل قبلو أأثناء وبعد الولدة.
 اإعاقة عقلية خمتلطة :يرجع اإىل عوامل وراثية وبيئية م ًعا. اإعاقة عقلية غري معروف أأس باهبا. اجملموعات ادلاخلية يف تصنيف منظمة الصحة العاملية: الإعاقة العقلية البس يطة (اخلفيفة)  :Mild Intellectual Disabilityيرتاوح معامل اذلاكء بني  69 – 55ونسبهتم %85من ذوي الإعاقة العقلية ،ويتوقف المنو العقيل عند مس توى طفل عادي يف سن من  11 – 7س نة تقري ًبا.
 الإعاقة العقلية املتوسطة  :Moderate Intellectual Disabilityيرتاوح معامل اذلاكء بني ( )54 – 40ويشلكا ألشخاص اذلين يعانون من الإعاقة العقلية املتوسطة حوايل ( )%10من مجموع ذوي الإعاقة الفكرية ،ويس تطيع هؤلء
ا ألطفال تعمل الالكم والتواصل يف مرحةل ما قبل املدرسة ،ويس تطيعون الاعتناء بأأنفسهم حتت إارشاف وتوجيه ،ومه
يس تفيدون من التدريب الاجامتعي.
 الإعاقة العقلية الشديدة  :Severs Intellectual Disabilityيرتاوح معامل اذلاكء بني ( )39 – 25وتشلك هذهاجملموعة نس بة  %4 :%3من ا ألشخاص ذوي الإعاقة العقلية ويف مثل هذه احلالت تكون همارات المنو اللغوي
واملهارات احلركية وهمارات النطق والالكم حمدودة.
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 الإعاقة العقلية احلادة (العميقة)  :Profound Intellectual Disabilityيرتاوح معامل اذلاكء أأقل من ،25وتشلك هذه اجملموعة  %2 :%1من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية ،حيتاج هؤلء ا ألفراد اإىل العناية التامة والإرشاف
الاكمل من جانب الآخرين.
 حالت اإعاقة عقلية يصعب حتديدها  :Other Intellectual Disabilityتس تخدم هذه الفئة التشخيصية عندمانظرا لوجود
يكون من الصعب حتديد شدة الإعاقة العقلية عن طريق الوسائل املعتادة ،أأو يكون ذكل مس تحي ًال ً
جوانب قصور حس ية أأو بدنية؛ كام يف حاةل املكفوفني والصم والبمك.
 اإعاقة عقلية غري حمددة  :Intellectual Disability Unspecifiedحيث يوجد دليل عىل الإعاقة العقلية ولكناملعلومات املتاحة غري اكفية لتصنيف الفرد يف فئة من الفئات املذكورة أآن ًفا (اخلطيب ،2010،ص.)36
 التصنيف الرتبوي (التعلميي) :يعمتد هذا التصنيف عىل الاحتياجات التعلميية والقدرة عىل التعمل دلى الطفل ويتضمنثالث فئات كام ييل:
 القابلون للتعمل  :Educableومه حالت الإعاقة العقلية البس يطة اذلين اكن يطلق علهيم املأأفونون -أأو املورون،وترتاوح معدلت ذاكهئم بني ( )70- 50درجة عىل مقياس س تانفورد بينيه لذلاكء ،وهؤلء ل يس تطيعون مواصةل
ادلراسة وفقًا للمعدلت واملناجه العادية ،اإل أأهنم ميلكون املقدرة عىل التعمل بدرجة اإذا ما توفرت هلم خدمات تربوية
خاصة تتفق مع هذه املقدرة ،وغال ًبا ل يس تطيعون البدء يف اكتساب همارات القراءة والكتابة واحلساب قبل سن
الثامنة ورمبا احلادية عرشة ،ومه يتعلمون ببطء شديد ،ويبدي بعضهم اس تعداد ًا للتعمل يف بعض اجملالت املهنية رمبا
يبلغ أأحياانً حد التفوق ،ذلا ميكهنم ممارسة بعض ا ألعامل واحلرف اليت يس تطيعون عن طريقها اإعاةل أأنفسهم لك ًيا ،أأو مع
املساعدة اخلارجية.
 القابلون للتدريب  :Trainablesومه حالت الإعاقة العقلية املتوسطة ويبلغ نسبهتم  %0.13من إاجاميل عددالساكن ،وترتاوح معامالت ذاكهئم بني ( )50 – 25درجة عىل مقياس س تانفورد بينيه لذلاكء ،ومه يعانون من
صعوابت شديدة يف التعلمي؛ اإل من قدر ضئيل جدً ا من املهارات الأاكدميية واملعلومات اخلاصة ابلقراءة والكتابة
والرايضيات؛ اإل أأهنم قابلون للتدريب وفقًا لربامج خاصة عىل بعض املهارات الاجامتعية وا ألعامل اليدوية اخلفيفة؛ مما ل
يس تلزم همارات فنية عالية ،وذكل حتت ا إلرشاف الفين والتوجيه املهين يف بيئات وورش محمية.
تدهورا ،ول
 الاعامتديون  :Custodialsومه حالت الإعاقة العقلية اجلس مية ،أأو املطبقة و أأكرث مس توايهتا تدن ًيا و ًيكتب هلم البقاء طوي ًال وتقل معامالت ذاكهئم عن  25درجة عىل مقياس س تانفورد بينيه لذلاكء ،ومه يشلكون ما
يقرب من  %5من ذوي الإعاقة العقلية ويقعون يف نطاق  % 0.13من عدد الساكن معوما ،ومه عاجزون لك ًيا عن
العناية بأأنفسهم ،أأو حاميهتا من ا ألخطار ،ذلكل يعمتدون اعامتدًا لك ًيا عىل غريمه طوال حياهتم وحيتاجون اإىل رعاية
اإيوائية متخصصة ومس مترة من النوايح الطبية والصحية والنفس ية والاجامتعية؛ اإما داخل مؤسسات خاصة ،أأو مراكز
عالجية ،أأو يف حميط أأسمه اإذا ما توفرت هلم ظروف الرعاية املناس بة (القريطى ،عبداملطلب،
وس نارى،هاةل،2012،ص.)69
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ومن أأشهر التصنيفات الرتبوية ما أأشار اإليه أأانس تازى  ،Anastasiحيث صنف الإعاقة العقلية حسب
القدرة عىل التعمل اإىل ما ييل:
تعل
ت
 القابلون للتعمل :ترتاوح معامالت ذاكهئم بني  ،75-50و متزي هذه الفئة بقدرهتا عىل التعمل اإذا مت ميهم يف موقفخصيصا هلم (وهذه الفئة من ا ألطفال يه الفئة قيد البحث ،واملفروض أأن توجد بفصول ومدارس الرتبية
تعلميي معد
ً
الفكرية).
أ
ت
ً
أ
 القابلون للتدريب :ترتاوح معامالت ذاكهئم بني  ،50-25و متزي هذه الفئة بأن حتصيلها الاكدميي منخفض جدا ،وليس تطيع أأفرادها العمل اإل يف ورش محمية ،ومه غري قادرين عىل العناية بأأنفسهم بدون مساعدة الآخرين.
 حالت العزل :تقل معامالت ذاكهئم عن  ،25ويمتزي أأفراد هذه الفئة بأأهنم حيتاجون اإىل عناية لكية ،وإارشاف طوالحياهتم ،وذلكل يمت وضعهم داخل مؤسسات.
لتعل
ويتسم ا ألطفال القابلون للتعمل بعدد من السامت يف النوايح ا ميية والتدريبية ،وينبغي أأن يمل هبا لك من
املعمل والوادلين ،لتكون مرشدً ا هلم ،ولتسهل تعمل هؤلء ،ولتؤخذ يف الاعتبار عند ختطيط الربامج الرتبوية وا ألنشطة
املصاحبة لها ،حيث اإن هؤلء ا ألطفال ميكهنم أأن حيققوا جنا ًحا يف تعمل املهارات احلركية ،وا ألعامل اليدوية بدرجة جيدة
(الرسطاوى ،عبد العزيز ،عبد العزيز ،أأيوب ،2000،ص.)25
 ادلراسات السابقة :فامي ييل يعرض الباحث ألمه ادلراسات النظرية وامليدانية اليت اس تطاع الوصول اإلهيا ،وقد تناولتتطوير ا ألساليب ذلوي الاحتياجات اخلاصة ،وكذكل الإعاقة العقلية ،وإاماكنية تطبيقها يف املؤسسات التعلميية يف
ادلول العربية والأجنبية يعرضها تبع ًا لس نة نرشها ا ألقدم فا ألحدث تنازل ًيا:
دراسة  (2003) Shimizo & Tyymanواليت هتدف اإىل مدى الاس تفادة من اس تخدام ا ألساليب
الرتبوية ،واليت مهنا احلاسب الآيل لتدريب مجموعة من الطالب املعاقني عقليا عىل مفهوم التناظر ،وتكونت عينة
ادلراسة من س بعة طالب ،و أأشارت نتاجئ ادلراسة اإىل حدوث زايدة يف اإتقان مفهوم التناظر دلى مجيع الطالب،
وفعالية ا ألسلوب املس تخدم يف التدريس.
أأما دراسة سرتوجلز واكس نوكسو  (2006) Stroggilos & Xanthacouفقد اس هتدفت معرفة أآراء
أأعضاء فريق اخلطة الرتبوية الفردية جتاه واقع اخلطة الرتبوية الفردية و أأمهيهتا ذلوي الاحتياجات اخلاصة ،تكونت عينة
ادلراسة من ( )39خشص ًا من العاملني يف برامج ذوي الاحتياجات اخلاصة ،توصلت النتاجئ اإىل أأمهية مشاركة أأولياء
ا ألمور يف اخلطة الرتبوية ،و أأن اجتاهات الآابء جتاه واقع اخلطة الرتبوية الفردية ختتلف ابختالف نوع اإعاقة الابن،
وابختالف مس توى تعلمي ا ألب ،وحسب املعلومات املتوافرة دلى الآابء عن اخلطة الرتبوية الفردية.
وهدفت دراسة ادلرويش ( )2006اإىل التعرف عىل واقع اإدارات املدارس امللحق هبا برامج الرتبية اخلاصة يف
اململكة العربية السعودية ،يف ضوء بعض الاجتاهات العاملية املعارصة يف الرتبية اخلاصة ،وغطت عينة ممثةل من مدراء
ومعلمني و أأولياء أأمور ،و أأظهرت نتاجئ ادلراسة أأن الهيلك التنظميي احلايل للمدارس امللحق هبا برامج الرتبية اخلاصة ل
يتسم ابملرونة ويفتقد اإىل وظائف اإدارية تتعلق بربانمج الرتبية اخلاصة ،وعدم اختيار املعلمني يف املدارس امللحق هبا
برامج الرتبية اخلاصة بنا ًء عىل معايري حمددة ،ابلإضافة اإىل عدم اإعداد دورات تأأهيلية للعاملني يف املدرسة قبل البدء
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ابدلمج ،و أأن املباين املدرس ية احلالية للمدارس امللحق هبا برامج الرتبية اخلاصة ل تتالءم مع ظروف املعاقني ،وضعف
فرص التواصل والتفاعل بني املعاقني بأأقراهنم العاديني ،وعدم متويل املدارس امللحق هبا برامج الرتبية اخلاصة اب ألهجزة
والوسائل اخلاصة ابملعاقني ،وضعف تواصل املدرسة مع املؤسسات الرتبوية والتعلميية املامثةل يف املنطقة واليت تعىن
ابلرتبية اخلاصة .وكام وجدت ادلراسة أأن مديري ومعلمي التعلمي العام يتقبل دمج املعاقني يف مدارسهم اإل أأن هناك عدد
من الصعوابت واملعيقات اليت حتد من فاعلية اإدارة املدارس امللحق هبا برامج الرتبية اخلاصة أأمهها ضعف خربة مديري
ووالكء املدارس يف التعلمي العام ويف اإملاهمم ابلطريقة املناس بة لإجناح ادلمج ،وعدم اختيار الكفاءات املناس بة للعمل مع
املعاقني ،وعدم توفر املرونة يف الصالحيات املمنوحة لإدارات املدرسة وكثافة أأعداد طالب التعلمي العام ابملدرسة
العادية تقلل من كفاءة تطبيق ادلمج.
ويف دراسة أأخرى للشمري ( .)2007هدفت اإىل التعرف عىل مدى مسامهة مديري املدارس بدوةل الكويت
يف ختطيط برامج التدريب املهين دلى املعلمني والعوامل اليت تسامه يف تفعيل هذا ادلور ،اس تخدمت ادلراسة املهنج
الوصفي التحلييل ،وتوصلت نتاجئ ادلراسة اإىل أأن نس بة عالية من املديرين يرون أأهنم يسامهون يف التخطيط.
كام هدفت دراسة خرض ( )2008اإىل معرفة دور القائد املدريس يف التمنية املهنية للمعلمني يف عرص
املعلوماتية من وهجة نظر املديرين يف مقابل وهجة نظر املعلمني ،اس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي التحلييل ،توصلت
نتاجئ ادلراسة اإىل أأن مديري املدارس يدركون أأمهية هذا ادلور يف تطوير أأداء املعلمني وللمؤسسة الرتبوية يف عرص
املعلوماتية ،أأما املعلمون فقد اكنوا أأقل اجيابية يف تصوراهتم حول اإدارة مديرهيم لعملية التمنية املهنية للمعلمني وحول
ممارسات أأولئك املديرين حملاور التمنية ذاهتا.
دراسة منيب ( )2008هدفت اإىل التعرف عىل أأشاكل الرعاية املقدمة للتالميذ املعاقني عقليا يف مدارس
ادلمج ،اس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي التحلييل ،تكونت عينة ادلراسة من ( )150معلام ومعلمة ،توصلت نتاجئ
ادلراسة اإىل أأن متغري اخلربة يف العمل مع ذوي الاحتياجات اخلاصة هل تأأثري عىل هذه الاجتاهات.
وهدفت دراسة ادلوي )2008(،اإىل التعرف عىل دور املؤسسات ا ألهلية يف حل املشالكت الرتبوية للطلبة
املعوقني حركي ًا مبحافظات غزة ،وقد تكونت عينة ادلراسة من ( )161عام ًال وعامةل من املؤسسات ا ألهلية ،وقد
أأظهرت ادلراسة أأن دور املؤسسات يف التمنية الثقافية جاء ابملركز ا ألول ،يليه دورها يف التواصل مع ا ألسة يف املركز
الثاين ،مث دورها يف ادلمج يف املركز الثالث ،وجاء دورها يف توفري الأنشطة الرايضية يف املركز ا ألخري ،كام أأظهرت
النتاجئ عدم فروق تعزى ملتغريي اجلنس ،وس نوات اخلدمة ،يف حني أأظهرت فروق لصاحل املؤهل من محةل
الباكلوريوس.
وهدفت دراسة اخلفش ( )2009اإىل التعرف اإىل واقع اخلدمات املساندة املقدمة ذلوي الإعاقات العقلية
واجلسمية يف حمافظة الطفيةل اب ألردن ،وقد تكونت عينة ادلراسة من ( )163معاق ًا و أأسمه ،وقد اس تخدمت الباحثة
املهنج الوصفي التحلييل ،و أأظهرت النتاجئ أأن اخلدمات الصحية قد حصلت عىل املركز ا ألول مبتوسط ( )2.42يف حني
حصلت خدمة التسهيالت البيئية عىل املركز ا ألخري مبتوسط ( )1.49كام أأظهرت أأنه ل توجد فروق ذات دلةل
اإحصائية يف اخلدمات املساندة املقدمة تعزى اإىل مجيع متغريات ادلراسة.
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وهدفت دراسة ) (Porit & et al, 2010اإىل الكشف عن فعالية التقنيات يف مساعدة ذوي الاحتياجات
اخلاصة من خالل مراجعة ادلراسات والبحوث وادلراسات يف الس نوات الست املاضية واليت حبثت يف فعالية
التكنولوجيا ملساعدة ذوي الاحتياجات اخلاصة وقد اس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي حيث مت اختيار ( )15من
املقالت والبحوث التجريبية عىل أأساس مجموعة املعايري :جتريبية يشارك فهيا الطلبة أأنفسهم ،حتتوي عىل تكنولوجيا
مساعدة عىل القراءة والكتابة .وقد توصلت ادلراسة اإىل أأن الربامج اليت تقدهما املدارس ل تظهر أأي حتسن يف الهجاء
والقراءة والكتابة.
أ
هدفت دراسة  )2011( Christophere et alاإىل التعرف عىل دور املعلمني يف دمع الطفال ذوي
الاحتياجات اخلاصة يف اسكتلندا ،وحاولت ادلراسة البحث يف كيفية تفاعل أأفضل املعلمني مع بعضهم البعض من أأجل
اإجياد بيئة فعاةل ذلوي الاحتياجات اخلاصة ،وقد اس تخدم الباحث املهنج الوصفي واس تخدم املقابةل مع ( )43معلامً من
ثالث مدارس ،وقد توصلت ادلراسة اإىل نتاجئ من أأمهها :أأن املعلمني ل يزال ابإماكهنم تكوين اجتاهات اإجيابية حنو دمج
ذوي الاحتياجات اخلاصة ،و أأن أأفضل طريقة لتعلمي ذوي الاحتياجات اخلاصة هو تعلمي ا ألقران.
كام هدفت دراسة ا ألغا ( )2013للتعرف عىل دور القائد املدريس يف رعاية ذوي الاحتياجات اخلاصة ،ومن
مث وضع تصور مقرتح لتفعيل هذا ادلور ،اس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي التحلييل ،تكونت عينة ادلراسة من
( )520معلامً ومعلمة ،توصلت نتاجئ ادلراسة اإىل عدم وجود فروق ذات دلةل اإحصائية بني متوسطات درجات تقدير
أأفراد عينة ادلراسة لهذا ادلور تعزى ملتغريي املؤهل وس نوات اخلربة ،أأيضا وجود فروق تبعا ملتغري اجلنس لصاحل
اذلكور.
وهدفت دراسة العاجز وعساف )2013(،اإىل التعرف اإىل أأمناط رعاية الطلبة املعوقني مبدارس التعلمي العام
مبحافظات غزة وس بل حتسيهنا ،وكذكل الكشف عام اإذا اكن هناك فروق ذات دلةل اإحصائية بني متوسطات درجات
تقدير أأفراد عينة ادلراسة لواقع أأمناط رعاية الطلبة املعوقني مبدارس التعلمي العام مبحافظات غزة تعزى اإىل املتغريات
املؤهل العلمي ،النوع الاجامتعي ،س نوات اخلدمة ،نوع املدرسة ،وقد اس تخدم الباحثان املهنج الوصفي بتطبيق أأداة
ادلراسة املكونة من ( )32فقرة واملوزعة عىل أأربعة جمالت عىل عينة قواهما( )88معمل ومعلمة ممن يعملون يف جمال
رعاية الطلبة املعوقني مبدارس التعلمي العام مبحافظة غزة ،وقد أأثبتت نتاجئ ادلراسة أأن:
ادلرجة اللكية لواقع أأمناط رعاية الطلبة املعوقني مبحافظات غزة دلى أأفراد عينة ادلراسة يقع عند ،%86.2
ويه درجة ضعيفة نوع ًا ما ،وقد احتل جمال الرعاية الصحية املركز ا ألول بوزن نس يب  70.0يف حني احتل جمال الرعاية
النفس ية املركز ا ألخري بوزن نس يب  .64.7وكذا وجود فروق ذات دلةل اإحصائية بني متوسطات درجات تقدير أأفراد
عينة ادلراسة حول أأمناط رعاية الطلبة املعوقني ابلتعلمي العام مبحافظات غزة تعزى اإىل متغري املؤهل العلمي ،والفروق
جاءت لصاحل محةل درجة الباكلوريوس ،يف حني ل توجد فروق تعزى اإىل ابيق املتغريات.
 التعليق عىل ادلراسات السابقة :اتضح من ادلراسات السابقة اليت أأتيحت للباحث ما ييل: معظم هذه ادلراسات تشاهبت من حيث الاهامتم بأأدوار قائد املدرسة يف تمنية وتطوير البيئة املدرس ية.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 لقد تشاهبت معظم ادلراسات السابقة مع ادلراسة احلالية يف اس تخدام املهنج املتبع وهو املهنج الوصفي التحلييل ،كاماختلفت بعضها يف العينة املس هتدفة مثل دراسة ( ( Shimizo & Tyyman, 2008اليت اس هتدفت التالميذ
املعاقني عقلي ًا ،ودراسة سرتوجلز واكس نوكسو) (Stroggilos & Xanthacou, 2006اليت اس هتدفت العديد من
العاملني ابملؤسسة املدرس ية من معلمني ومديرين.
كام تشاهبت بعض ادلراسات من حيث اس تخدام متغريات ادلراسة (اجلنس ،ماكن العمل) مثل دراسة
(دراسة منيب ،)2008 ،ودراسة (سرتوجلز واكس نوكسو (2006, Stroggilos & Xanthacou،حيث طبقت
تكل ادلراسات عىل اذلكور والإانث ،ودراسة  ،)2003( Shimizo & Tyymanودراسة منيب ( )2008حيث
طبقت تكل ادلراسات عىل عينة التالميذ املعاقني عقلي ًا ،ودراسة  ،)2011( Porit & et alودراسة & Shimizo
 (2003) Tyymanحيث اس تخدمت تكل ادلراسات ا ألساليب الرتبوية والوسائل املساندة ،ولكن ما ميزي تكل
ادلراسة أأهنا تبحث يف دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية اليت تس تخدم مع املعاقني عقليا فئة "القابلني
للتعمل".
 اس تفاد الباحث من هذه ادلراسات الاس تعانة ببعضها يف حتديد الإطار النظري لدلراسة ،وإاعداد أأداة ادلراسة. ندرة ادلراسات اليت تناولت دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية اليت تس تخدم من أأجل املعاقني عقليا. مهنج البحث وإاجراءاته: -1مهنج البحث :انطالقًا من مشلكة ادلراسة و أأهدافها ،جند أأن هذه ادلراسة و أأهدافها تتناسب مع اس تخدام املهنج
الوصفي املسحي ،وهذا املهنج يعمتد عىل وصف الظاهرة اليت يراد دراس هتا من خالل مجع املعلومات والبياانت ،كام
تعمتد عىل دراسة الواقع ووصفه والتعبري عنه ،اإما كيفيًّا وذكل بتوضيح خصائص الظاهرة ،وإاما مكيًّا بوصفها رمقيًّا
لتوضيح مقدار هذه الظاهرة أأو جحمها ،ودرجة ارتباطها مع الظواهر ا ألخرى ،هبدف فهم الواقع وتطويره ،وهذا ما أأشار
اإليه (عبيدات وعبد احلق وعدس1435 ،ه ،ص.)181
 -2جممتع البحث :مجيع معلمي مدارس معاهد الرتبية الفكرية ،وكذكل معلمي برامج ادلمج يف املدارس والبالغ عددمه
( ،)245حسب اإحصائية اإدارة التعلمي (1436هـ)
 -3عينة البحث:
أأ -عينة تقنني الأدوات :مت التحقق من الرشوط الس يكومرتية ل ألدوات املس تخدمة يف البحث احلايل ،وذكل بتطبيقها
عىل عينة ممثةل جملمتع البحث تتكون من  50معلام ومعلمة من معلمي الرتبية اخلاصة-مسار اإعاقة عقلية.
ب -عينة ادلراسة الأساس ية :مت اختيار عينة عشوائية من جممتع ادلراسة حيث تكونت عينة ادلراسة ا ألساس ية من
( )105معمل ومعلمة من معلمي الرتبية اخلاصة-مسار اإعاقة عقلية( ،معاهد الرتبية الفكرية  33معمل ومعلمة)( ،برامج
ادلمج  72معمل ومعلمة) ليصبح عدد العينة ( )105من مدارس ومعاهد الرتبية الفكرية ابلقصمي.
 -4أأدوات البحث:
أأ -اس تبيان دور قائد املدرسة يف تطوير الأساليب الرتبوية دلى املعاقني عقلي ًا :قام الباحث بتصممي اس تبيان مبديئ
هيدف للتعرف عىل ا ألساليب الرتبوية املس تخدمة داخل مدارس ادلمج ومعاهد الرتبية الفكرية مبنطقة القصمي تتكون
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من ( 40عبارة) ،تمت الإجابة علهيا ابلختيار من بني مخس بدائل تبد أأ بـ “تنطبق عيل متام ًا" وتنهتيي بـ "ل تنطبق عيل
أأبد ًا" لتقابل ادلرجات .1 ،2 ،3 ،4 ،5
 مصادر اش تقاق بنود الاس تبيان :مت الاطالع عىل ا ألدبيات املرتبطة مبجال البحث ،ومن أأمه ما مت الاطالع عليهوالاس تفادة منه ا ألدوات اخلاصة بقياس ادلور الفعال لقائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية مثل دراسة منيب
( ،)2008ودراسة سرتوجلز واكس نوكسو  )2006) Stroggilos & Xanthacouويف ضوء ذكل مت حتديد الهدف
من الاس تبيان احلايل وصياغة عباراته.
 الرشوط الس يكومرتية لالس تبيان:أ
 الصدق :للتأأكد من صدق الاس تبيان مت عرضه يف صورته الولية عىل مجموعة من احملمكني من أأعضاء هيئة التدريساملتخصصني يف جمال الإدارة الرتبوية ،والرتبية اخلاصة وعمل النفس بلكية الرتبية جامعة القصمي ،طلب مهنم اإبداء الر أأي
يف مدى وضوح العبارة ومناسبهتا للغرض من الاس تبيان ،ويف ضوء ذكل مت تعديل صياغة بعض العبارات ،ومت حذف
عدد ( )6عبارات مل تلق قبول من السادة احملمكني ،وقد حظيت ابيق العبارات عىل نسب اتفاق عايل تتجاوز % 85
من عدد احملمكني ،وابلتايل أأصبح عدد عبارات الاستبانة ( )40عبارة.
كذكل مت التأأكد من صدق عبارات الاس تبيان حبساب معامالت الارتباط بني درجات لك عبارة من
العبارات وادلرجة اللكية لالستبانة بعد حذف درجة العبارة من درجة احملور للتأأكد من مدى جتانس العبارات ومتاسكها
فامي بيهنا ،فاكنت معامالت الارتباط كام يه موحض جبدول (.)1
جدول ( :)1معامالت الارتباط بني درجات عبارات الاستبانة ودرجة اللكية لالستبانة بعد حذف درجة العبارة
العبارة الارتباط
العبارة الارتباط
العبارة الارتباط
العبارة الارتباط
**0.692
31
**0.499
21
**0.555
11
**0.634
1
**0.645
32
**0.473
22
**0.651
12
**0.621
2
**0.625
33
**0.541
23
**0.483
13
**0.642
3
**0.683
34
**0.558
24
**0.679
14
**0.589
4
**0.672
35
**0.549
25
**0.672
15
**0.712
5
**0.668
36
**0.658
26
**0.671
16
**0.425
6
**0.708
37
**0.477
27
**0.485
17
**0.468
7
**0.437
38
**0.580
28
**0.492
18
**0.497
8
**0.590
39
**0.764
29
**0.712
19
**0.452
9
**0.722
40
**0.637
30
**0.750
20
**0.522
10
 -قمية معامل الارتباط اجلدولية عند مس توى ثقة  0.01وجحم عينة  50تساوي .0.354
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يتضح من جدول ( )1أأن مجيع معامالت الارتباط بني درجات العبارات وادلرجة اللكية لالستبانة بعد حذف
درجة العبارة معامالت ارتباط داةل اإحصائي ًا عند مس توى  0.01وهو ما يؤكد صدق جتانس ومتاسك عبارات
الاستبانة فامي بيهنا.
أ
أ
اس
الاس
 الثبات :مت التأأكد من ثبات درجات تبيان ابس تخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ دلرجات عبارات تبيان أدوارالقائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية فاكن معامل الثبات مساو ًاي  0.922وهو ما يؤكد أأن لالس تبيان معامل
ثبات ُمريض ،ومما س بق تتأأكد صالحية اس تخدام الاس تبيان يف البحث احلايل.
 النسخة الهنائية لالس تبيان :تكون الاس تبيان يف نسخته الهنائية من  40عبارة ،وتمت الاس تجابة لعبارات الاستبانةابلختيار من بني مخس فئات لالس تجابة يه (تنطبق عيل متام ًا ،تنطبق عيل بدرجة كبرية ،تنطبق عيل أأحياان ،تنطبق
عيل بدرجة منخفضة ،ل تنطبق عيل أأبد ًا) لتقابل ادلرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عىل الرتتيب ولكام ارتفعت ادلرجة دل
ذكل عىل أأن هذا العامل هل تأأثري كبري يف رغبة قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية اليت تس تخدم مع املعاقني
عقليا ،ومت تقيمي أأدوار القائد يف ضوء حماكت احلمك عىل درجة الاس تجابة املوحضة يف اجلدول التايل:
جدول ( :)2حماكت احلمك عىل درجة حتقق دور قائد املدرسة يف تطوير الأساليب الرتبوية
حتقق ادلور
م متوسط درجات العبارة أأو املتوسط الوزين لدلرجة اللكية لالستبانة
غري متحقق
 1أأقل من 1.8
ضعيف
 2أأكرب من أأو يساوي  ،1.8و أأقل من 2.6
متوسط
 3أأكرب من أأو يساوي  ،2.6و أأقل من 3.4
كبري
 4أأكرب من أأو يساوي  ،3.4و أأقل من 4.2
كبري جد ًا
 5أأكرب من أأو يساوي 4.2
 -5الأساليب الإحصائية املس تخدمة :ل إالجابة عن أأس ئةل البحث مت اس تخدام الأساليب الإحصائية التالية ابس تخدام
الربانمج الإحصايئ :SPSS
أأولً :للتأأكد من صدق وثبات أأداة ادلراسة مت اس تخدام:
 معامل ارتباط بريسون  Pearson Correlationيف التأأكد من صدق الاتساق ادلاخيل لعبارات لك بعد من أأبعادالاستبانة.
أ
 معامل ثبات أألفا كرونباخ  Alpha Cronbachيف التأكد من ثبات أأداة ادلراسة.اثني ًا :ل إالجابة عن أأس ئةل ادلراسة احلالية مت اس تخدام:
 التكرارات  Frequenciesوالنسب املئوية  Percentواملتوسطات احلسابية  Meanوالاحنرافات املعيارية Std. :Deviationيف الإجابة عن السؤال ا ألول من أأس ئةل ادلراسة وذكل يف التعرف عىل دور القائد املدريس يف تطوير
ا ألساليب الرتبوية ذلوي ا إلعاقة العقلية مبنطقة القصمي.
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 اختبار "ت" للمجموعات املس تقةل  Independent Samples T-Testيف الكشف عن دلةل الفروق يف دورالقائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تبع ًا ملتغريات نوع املدرسة ،النوع،
س نوات اخلربة.
 نتاجئ ادلراسة وتفسرياهتا:أ
أ
أ
أأولً :نتاجئ اإجابة السؤال الول :ينص السؤال الول عىل "ما دور قائد املدرسة يف تطوير الساليب الرتبوية ذلوي
الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي؟"
أ
ول إالجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب املئوية لس تجاابت أفراد عينة ادلراسة عىل عبارات
الاستبانة ،وكذكل مت حساب املتوسط والاحنراف املعياري لالس تجاابت عىل لك عبارة من العبارات ،ومت تقيمي هذه
أأدوار قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي يف ضوء حماكت احلمك عىل درجة
التحقق املوحضة سابق ًا ،فاكنت النتاجئ كام يه موحضة ابجلدول التايل:
جدول ( :)3التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والاحنرافات املعيارية لالس تجاابت عىل عبارات الاستبانة
غري
موافق
غري
موافق
بشدة

حمايد

موافق

نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار

كبري جد ًا
0.513
4.667
68.6
72
29.5
31
1.9
2
0.0
0.0
0.0
0.0
كبري جد ًا
0.720
4.295
42.9
45
45.7
48
9.5
10
1.9
2
0.0
0.0
كبري
جداً
0.621
4.257
35.2
37
55.2
58
9.5
10
0.0
0.0
0.0
0.0
كبري
0.664
4.105
27.6
29
55.2
58
17.1
18
0.0
0.0
0.0
0.0

اعتقاد القائد املدريس (املدير) أأن معلمي
 15الإعاقة العقلية مسؤولون مبارشة عن جناح
اخلطة الرتبوية الفردية.
يوفر القائد املدريس (املدير)ا ألنشطة
 31الالزمة اليت تتناسب مع اإحتياجايت
حيثين القائد املدريس (املدير) عىل تقدمي
 21برامج اإرشادية وسلوكية للتالميذ ذوي
الإعاقة العقلية.

كبري جد ًا
0.574
4.362
41.0
43
54.3
57
4.8
5
0.0
0.0
0.0
0.0

هيمت القائد املدريس (مدير املدرسة)
 11مبالحظايت قامي يتعلق ابنهتااكت حقوق
املعاقني عقليا.
ينصحين القائد املدريس (املدير) ابلتحيل
 29ابلصرب واملثابرة مع التالميذ املعاقني عقلي ًا.

حتقق ادلور
الاحنراف املعياري
املتوسط
نس
بة
موافق
بشدة تكرار

أأدوار قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب
م
الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي
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غري
موافق
غري
موافق
بشدة

حمايد

موافق

نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار

كبري
0.906
3.790
21.9
23
45.7
48
21.9
23
10.5
11
0.0
0.0

40

كبري
0.932
3.838
24.8
26
44.8
47
21.0
22
8.6
9
1.0
1

27

كبري
0.768
3.876
19.0
20
54.3
57
21.9
23
4.8
5
0.0
0.0

12

كبري
0.766
3.905
21.9
23
49.5
52
25.7
27
2.9
3
0.0
0.0

35

كبري
0.788
3.933
23.8
25
49.5
52
22.9
24
3.8
4
0.0
0.0

28

كبري
0.813
3.952
24.8
26
50.5
53
21.0
22
2.9
3
1.0
1

34

كبري
0.820
4.019
26.7
28
56.2
58
12.4
13
4.8
5
1.0
1

3

كبري
0.703
4.076
26.7
28
56.2
59
15.2
16
1.9
2
0.0
0.0

14

يطلعين القائد املدريس (مدير املدرسة)
عىل اكفة النرشات والتعلاميت املتعلقة
بتعلمي الطالب املعاقني عقليا.
ينرش القائد املدريس(املدير) ثقافة التطوير
يف ا ألساليب الرتبوية داخل املؤسسة
التعلميية
يشجعين القائد املدريس (املدير) عىل
اس تخدام املعززات بأأنواعها اخملتلفة عند
التعامل مع التالميذ املعاقني عقلي ًا.
يوهجين القائد املدريس (املدير) اإىل
استبعاد املثريات والوسائل اليت ليس لها
عالقة مبوضوع ادلرس أأو املهمة.
يس متع القائد املدريس (املدير) جيد ًا
للتالميذ املعاقني عقلي ًا ويؤيد اس تجاابهتم
الصحيحة.
يساعدين القائد املدريس (مدير املدرسة)
يف توفري الوسائل املساندة للتالميذ
املعاقني عقلي ًا
يوجه القائد املدريس (املدير) العاملني
ابلإدارة املدرس ية اإىل الالزتام ابخلطة
الرتبوية الفردية
يوهجين القائد املدريس (املدير) لس تخدام
التكنولوجيا احلديثة املالمئة لتدريس
الطالب املعاقني عقلي ًا

حتقق ادلور
الاحنراف املعياري
املتوسط
نس
بة
موافق
بشدة تكرار

أأدوار قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب
م
الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي
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غري
موافق
غري
موافق
بشدة

حمايد

موافق

متوسط
1.035
2.924
7.6
8
20.0
21
36.2
38
29.5
31
6.7
7

8

نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار

39

متوسط متوسط
0.985 1.033
2.990 3.010
6.7
7.6
7
8
22.9 24.8
24
26
38.1 34.3
40
36
27.6 27.6
29
29
4.8
5.7
5
6

30

متوسط
1.276
3.124
13.3
14
31.4
33
25.7
27
13.3
14
16.2
17

22

متوسط
1.093
3.133
12.4
13
24.8
26
31.4
33
26.7
28
4.8
5

13

متوسط
1.036
3.152
9.5
10
28.6
30
34.3
36
22.9
24
4.8
5

24

كبري
0.962
3.514
14.3
15
41.0
43
27.6
29
16.2
17
1.0
1

19

كبري
0.990
3.552
17.1
18
39.0
41
26.7
28
16.2
17
1.0
1

32

كبري
1.098
3.590
20.0
21
42.9
45
17.1
18
16.2
17
3.8
4

23

يشجعين القائد املدريس (املدير) عىل
دمج التالميذ املعاقني عقليا ابملدرسة مع
التالميذ العاديني لبعض الوقت.
يساعدين القائد املدريس (املدير) عىل
اس تخدام طرق و أأساليب متنوعة لإاثرة
ادلافعية دلى الطالب املعاقني عقليا
يُ ّقوم القائد املدريس (املدير) مجيع
ا ألنشطة اليت تنفذ داخل املدرسة أأو
املعهد.
يشجعين القائد املدريس (املدير) عىل
توظيف اسرتاتيجيات تدريس ية مبتكرة يف
تمنية همارات الطالب املعاقني عقلي ًا.
يتابع القائد املدريس (مدير املدرسة)
هماميت املتعلقة ابلتعامل مع التالميذ املعاقني
عقلي ًا أأثناء ادلوام
يوفر القائد املدريس (املدير) أأخصائيني
ختاطب ملتابعة املشالكت اللُغوية دلى
الطالب املعاقني عقلي ًا
يعطيين القائد املدريس (املدير) الفرصة يف
تعديل اخلطة الرتبوية الفردية.
يقوم القائد املدريس (املدير) مبتابعة
املعاقني عقليا حبجرة املصادر ومعرفة
مس توى أأداهئم
يرشدين القائد املدريس (املدير) اإىل كيفية
مقابةل الفروق الفردية بني التالميذ املعاقني
عقليا

حتقق ادلور
الاحنراف املعياري
املتوسط
نس
بة
موافق
بشدة تكرار

أأدوار قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب
م
الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي
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غري
موافق
غري
موافق
بشدة

حمايد

ضعيف
0.990
2.438
2.9
3
12.4
13
25.7
27
43.8
46
15.2
16

25

موافق

17

متوسط ضعيف
0.961 0.807
2.543 2.657
1.0
1.9
1
2
18.1 10.5
19
11
27.6 43.8
29
46
41.0 39.0
43
41
12.4
4.8
13
5

1

نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار

6

متوسط متوسط
0.927 0.997
2.667 2.714
2.9
3.8
3
4
14.3 19.0
15
20
38.1 30.5
40
32
36.2 38.1
38
40
8.6
8.6
9
9

26

متوسط
0.978
2.752
2.9
3
20.0
21
36.2
38
31.4
33
9.5
10

4

متوسط
1.062
2.790
5.7
6
21.0
22
29.5
31
34.3
36
9.5
10

20

متوسط
1.110
2.838
6.7
7
21.0
22
35.2
37
23.8
25
13.3
14

5

متوسط
1.238
2.876
13.3
14
19.0
20
21.0
22
35.2
37
11.4
12

7

يسامه القائد املدريس(املدير) يف حتديد
ا ألنشطة الصفية والالصفية ذات العالقة
ابخلطة الرتبوية الفردية.
يسامه القائد املدريس(املدير) يف تبس يط
ا ألهداف الرتبوية العامة وحتليلها ألهداف
سلوكية.
يشجعين القائد املدريس (املدير) عىل
رضورة اصطحاب الطالب املعاقني عقلي ًا
يف رحالت ترفهيية وتعلميية.
يعمل القائد املدريس (املدير) عىل توفري
البيئة التعلميية اليت تشمل النشاطات اليت
تساعد الطالب املعاقني عقليا
هيئي القائد املدريس (املدير) وجود فريق
اخلطة الرتبوية الفردية يف وقت واحد.
يشجعين القائد املدريس(املدير) عىل تنفيذ
برامج و أأنشطة هتدف اإىل تعديل سلوك
الطالب املعاقني عقليا.
حيثين عىل اس تخدام طرق تدريس متنوعة
مع تالميذ الإعاقة العقلية
يزودين القائد املدريس (املدير) ابدلمع يف
حتليل مواطن القوة والضعف يف طرائق
تعلمي التالميذ املعاقني عقليا
يشجع القائد املدريس (املدير) التالميذ
املعاقني عقلي ًا عىل مشاركهتم يف أأنشطة
جممتعية خارج املدرسة

حتقق ادلور
الاحنراف املعياري
املتوسط
نس
بة
موافق
بشدة تكرار

أأدوار قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب
م
الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي
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غري
موافق
غري
موافق
بشدة

حمايد

موافق

نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار

ضعيف جد ًا
0.669
1.629
0.0
0.0
1.0
1
7.6
8
44.8
47
46.7
49

10

ضعيف
0.693
1.981
1.0
1
1.9
2
11.4
12
65.7
69
20.0
21

38

ضعيف
0.796
2.019
1.0
1
2.9
3
18.1
19
53.3
56
24.8
26

16

ضعيف
0.895
2.076
1.0
1
5.7
6
21.0
22
44.8
47
27.6
29

36

ضعيف
0.864
2.248
1.0
1
4.8
5
32.4
34
41.9
44
20.0
21

33

يناقش ين القائد املدريس (املدير) يف
أأهداف اخلطة الرتبوية الفردية اليت ختص
لك تلميذ معاق عقلي ًا
دلى القائد املدريس (املدير) دراية اتمة
ابإعداد اخلطة الرتبوية الفرية وكيفية تنفيذها.
يوفر القائد املدريس (املدير) أأدوات
التشخيص املناس بة (مقاييس-
اس تبياانت)...
دلى القائد املدريس (املدير) اإملام اكمل
خبصائص املعاقني عقلي ًا (الشخصية-
الانفعالية-النفس ية-احلركية)...
يوزع القائد املدريس (مدير املدرسة)
املسؤوليات عىل أأعضاء اخلطة الرتبوية
الفردية بشلك عادل.

ضعيف
0.910
2.257
1.0
1
8.6
9
25.7
27
44.8
47
20.0
21

2

ضعيف
0.742
2.333
0.0
0.0
5.7
6
32.4
34
51.4
54
10.5
11

18

ضعيف
0.959
2.343
2.9
3
8.6
9
25.7
27
45.7
48
17.1
18

9

ضعيف
0.858
2.371
1.9
2
7.6
8
27.6
29
51.4
54
11.4
12

37

يشجعين القائد املدريس (املدير) عىل
ربط ادلرس ابلبيئة واخلربات السابقة
للتلميذ املعاق عقليا
يساعدين القائد املدريس (املدير) عىل
حتديد جوانب القوة والضعف دلى التلميذ
املعاق عقليا
يتأأكد القائد املدريس (املدير) من
اس تخدام أأنشطة غري تقليدية مع التالميذ
املعاقني عقليا مثل (ادلراما-لعب ا ألدوار-
القصة-التعلمي التعاوين)
يساعدين عىل وضع خطط تعلميية لتحسني
مس توى الطالب املعاقني عقليا

حتقق ادلور
الاحنراف املعياري
املتوسط
نس
بة
موافق
بشدة تكرار

أأدوار قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب
م
الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي

د .خالد بن سليمان الصالحي
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غري
موافق
غري
موافق
بشدة

حمايد

موافق

نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار
نس بة
تكرار

حتقق ادلور
الاحنراف املعياري
املتوسط
نس
بة
موافق
بشدة تكرار

أأدوار قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب
م
الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي
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متوسط
1.29
3.140

أأدوار القائد يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي (املتوسط املوزون للمحور)

يتضح من اجلدول أأنه :جاءت أأدوار قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة
القصمي بصفة عامة متحققة بدرجة متوسطة  ،واكنت أأكرث ا ألدوار حتقق ًا يه عىل الرتتيب يه عبارة :هيمت القائد املدريس
(مدير املدرسة) مبالحظايت قامي يتعلق ابنهتااكت حقوق املعاقني عقليا ،وينصحين القائد املدريس (املدير) ابلتحيل
ابلصرب واملثابرة مع التالميذ املعاقني عقلي ًا ،واعتقاد القائد املدريس (املدير) أأن معلمي الإعاقة العقلية مسؤولون مبارشة
عن جناح اخلطة الرتبوية الفردية ،ويوفر القائد املدريس (املدير)ا ألنشطة الالزمة اليت تتناسب مع احتياجايت ،وقد
حتققت بدرجة كبرية جد ًا ل يقل عن ( )4.257من ( ،)5.00تلهيا ا ألدوار :حيثين القائد املدريس (املدير) عىل تقدمي
برامج اإرشادية وسلوكية للتالميذ ذوي الإعاقة العقلية .يطلعين القائد املدريس (مدير املدرسة) عىل اكفة النرشات
والتعلاميت املتعلقة بتعلمي الطالب املعاقني عقليا .ينرش القائد املدريس(املدير) ثقافة التطوير يف ا ألساليب الرتبوية
داخل املؤسسة التعلميية ،يشجعين القائد املدريس (املدير) عىل اس تخدام املعززات بأأنواعها اخملتلفة عند التعامل مع
التالميذ املعاقني عقلي ًا ،يوهجين القائد املدريس (املدير) اإىل استبعاد املثريات والوسائل اليت ليس لها عالقة مبوضوع
ادلرس أأو املهمة ،وحتققت عىل الرتتيب بدرجة كبرية ل تقل عن ( )3.933من ( ، )5.00يلهيا ا ألدوار :يشجعين القائد
املدريس (املدير) عىل توظيف اسرتاتيجيات تدريس ية مبتكرة يف تمنية همارات الطالب املعاقني عقلي ًا ،يتابع القائد
املدريس (مدير املدرسة) هماميت املتعلقة ابلتعامل مع التالميذ املعاقني عقلي ًا أأثناء ادلوام ،يوفر القائد املدريس (املدير)
أأخصائيني ختاطب ملتابعة املشالكت اللُغوية دلى الطالب املعاقني عقلي ًا ،وحتققت عىل الرتتيب بدرجة متوسطة ل تقل
عن ( )3.124من ( ،)5.00بيامن اكنت أأقل الأدوار حتقق ًا يه ا ألدوار :يناقش ين القائد املدريس (املدير) يف أأهداف
اخلطة الرتبوية الفردية اليت ختص لك تلميذ معاق عقلي ًا ،دلى القائد املدريس (املدير) دراية اتمة ابإعداد اخلطة الرتبوية
الفرية وكيفية تنفيذها ،يوفر القائد املدريس (املدير) أأدوات التشخيص املناس بة (مقاييس-اس تبياانت ،)...دلى القائد
املدريس (املدير) اإملام اكمل خبصائص املعاقني عقلي ًا(الشخصية-الانفعالية-النفس ية-احلركية) ،عىل الرتتيب وحتققت
بدرجة ضعيفة تقل عن ( )2.248من ( ، )5.00واكن أأقل ا ألدوار حتقق ًا هو ادلور :يوزع القائد املدريس (مدير
املدرسة) املسؤوليات عىل أأعضاء اخلطة الرتبوية الفردية بشلك عادل ،وحتقق بدرجة ضعيفة جد ًا ( )1.629من
(.)5.00
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اثني ًا :نتاجئ اإجابة السؤال الثاين :ينص السؤال الثاين عىل" :هل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف
تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تعزى اإىل اختالف املؤسسة (برامج دمج ،معاهد الرتبية
الفكرية)؟"
ول إالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار "ت" للمجموعات املس تقةل يف الكشف عن دلةل الفروق يف
دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية واليت تعزى اإىل اختالف املؤسسة (برامج دمج ،معاهد الرتبية
الفكرية) ،فاكنت النتاجئ كام يه موحضة ابجلدول التايل:
أ
جدول ( :)4دلةل الفروق يف دور قائد املدرسة يف تطوير الساليب الرتبوية واليت تعزى اإىل اختالف املؤسسة
(درجات احلرية = )103
الاحنراف
دور قائد
قمية (ت) مس توى ادللةل
املتوسط
املؤسسة
املعياري
املدرسة يف
تطوير
5.179
125.042
برامج دمج
ا ألساليب
غري داةل
1.646
5.028
126.818
معاهد تربية فكرية
الرتبوية
يتضح من اجلدول أأنه :ل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي
الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تعزى لختالف نوع املؤسسة.
اثلث ًا :نتاجئ اإجابة السؤال الثالث :ينص السؤال الثالث عىل" :هل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف
تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تعزى اإىل اختالف النوع (ذكور ،اإانث)؟
ول إالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار "ت" للمجموعات املس تقةل يف الكشف عن دلةل الفروق يف
دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية واليت تعزى اإىل اختالف النوع (ذكور ،اإانث) ،فاكنت النتاجئ كام يه
موحضة ابجلدول التايل:
جدول ( :)5دلةل الفروق يف دور قائد املدرسة يف تطوير الأساليب الرتبوية واليت تعزى اإىل اختالف النوع (درجات
احلرية = )103
قمية (ت) مس توى ادللةل
الاحنراف
املتوسط
النوع
دور قائد املدرسة يف
املعياري
تطوير ا ألساليب
الرتبوية
غري داةل
1.301
5.157
124.872
ذكور
5.159
126.189
اإانث
يتضح من اجلدول أأنه :ل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي
الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تعزى لختالف النوع (ذكور ،اإانث).
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رابع ًا :نتاجئ اإجابة السؤال الرابع :ينص السؤال الرابع عىل" :هل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف
تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تعزى اإىل اختالف س نوات اخلربة؟"
ول إالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار "ت" للمجموعات املس تقةل يف الكشف عن دلةل الفروق يف
دورا قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية واليت تعزى اإىل اختالف س نوات اخلربة ( أأقل من  5س نوات -مخس
س نوات فأأكرث) فاكنت النتاجئ كام يه موحضة ابجلدول التايل:
جدول ( :)6دلةل الفروق يف دور القائد املدريس يف تطوير الأساليب الرتبوية واليت تعزى اإىل اختالف س نوات اخلربة
(درجات احلرية = )103
مس توى
الاحنراف
دور القائد
قمية (ت)
املتوسط
س نوات اخلربة
ادللةل
املعياري
املدريس يف
5.212
125.382
تطوير ا ألساليب أأقل من  5س نوات
غري داةل
0.451
الرتبوية
5.176
125.840
 5س نوات فأأكرث
يتضح من اجلدول أأنه :ل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي
الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تعزى لختالف س نوات اخلربة ( أأقل من  5س نوات 5 ،س نوات فأأكرث).
 مناقشة النتاجئ وتفسريها :ينص السؤال ا ألول عىل" :ما دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقةالعقلية مبنطقة القصمي؟"
ول إالجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب املئوية لس تجاابت أأفراد عينة ادلراسة عىل
عبارات الاستبانة ،وكذكل مت حساب املتوسط والاحنراف املعياري لالس تجاابت عىل لك عبارة من العبارات ،ومت
تقيمي " أأدوار قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي" يف ضوء حماكت احلمك عىل
درجة التحقق املوحضة سابق ًا ،فاكنت أأكرث ا ألدوار حتقق ًا يه عىل الرتتيب :هيمت قائد املدرسة (مدير املدرسة) مبالحظايت
فامي يتعلق ابنهتااكت حقوق املعاقني عقليا؛ ينصحين القائد املدريس (املدير) عىل التحيل ابلصرب واملثابرة مع التالميذ
املعاقني عقلي ًا ،اعتقاد قائد املدرسة (املدير) أأن معلمي الإعاقة العقلية مسؤولون مبارشة عن جناح اخلطة الرتبوية
الفردية ،يوفر القائد املدريس (املدير)الأنشطة الالزمة اليت تتناسب مع احتياجايت ،وهذا يدل عىل أأن القائد املدريس
سواء بربامج ادلمج أأو معاهد الرتبية الفكرية دليه أأولوية قصوى فامي يتعلق مبعرفة الانهتااكت اخلاصة حبقوق املعاقني ،ذلا
أأتت يف املقام ا ألول ،وهذا يعىن مدى اهامتم قائد املدرسة ابملعاقني عقلي ًا ،كام ظهر مدى هجد القائد املدريس من
حيث اإعطاء النصاحئ للعاملني مع املعاقني عقليا ومدى هجده يف توجهيهم اإىل التحيل ابلصرب واملثابرة مع التالميذ
املعاقني عقلي ًا ،وهذا يتفق مع دراسة منيب ( )2008اليت هدفت اإىل التعرف عىل أأشاكل الرعاية املقدمة للتالميذ
املعاقني عقليا يف مدارس ادلمج ،كام جاء بعد ذكل اعتقاد القائد املدريس (املدير) أأن معلمي الإعاقة العقلية مسؤولون
مبارشة عن جناح اخلطة الرتبوية الفردية ،ويتوقع الباحث أأن تكل النقطة مشرتكة بني برامج ادلمج ومعاهد الرتبية
الفكرية حيث يرى قائد املدرسة أأن مسؤولية اإعداد وجناح اخلطة الرتبوية تقع عىل عاتق معلمي الإعاقة الفكرية ،وهذا
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يدل عىل أأن اخلطة الرتبوية الفردية مبدارس ادلمج ومعاهد الإعاقة العقلية ينقصها حتديد اللواحئ والتنظاميت اخلاصة
ابلعمل الإداري ،وخاصة توزيع أأدوار لك خشص ومعرفته بدوره جيد ًا ابلإضافة اإىل ويل أأمر(التلميذ املعاق) ،وهذا
يتفق مع دراسة لك من سرتوجلز واكس نوكسو ( Stroggilos & Xanthacou )2006واليت هدفت اإىل معرفة
أآراء أأعضاء فريق اخلطة الرتبوية الفردية جتاه واقع اخلطة الرتبوية الفردية و أأمهيهتا ذلوي الاحتياجات اخلاصة ،تلهيا
ا ألدوار التالية يف ا ألمهية :حيثين القائد املدريس (املدير) عىل تقدمي برامج اإرشادية وسلوكية للطالب ذوي الإعاقة
العقلية .وهذا يدل عىل مدى اهامتم القائد املدريس بتوجيه املعلمني ابإعداد برامج ارشادية وسلوكية تساعد املعاقني
عقلي ًا عىل الرعاية بذاهتم ،وحتسني بعض السلوكيات دلهيم ،كام اهمت القائد املدريس ابطالع العاملني يف جمال الإعاقة
العقلية عىل اكفة النرشات والتعلاميت املتعلقة بتعلمي التالميذ املعاقني عقليا ،وهذا يدل عىل مدى شفافية التعامل بني
القائد املدريس وبني املعلمني ،كام أأن القائد املدريس(املدير) يساعد عىل نرش ثقافة التطوير يف ا ألساليب الرتبوية
داخل املؤسسة التعلميية رمغ أأهنا أأتت يف مرتبة متوسطة ،ولكن هذا يدل عىل أأن القائد املدريس دليه وعي ودراية عن
كيفية تطوير تكل ا ألساليب الرتبوية ،بعد ذكل أأىت تشجيع القائد املدريس (املدير) عىل اس تخدام املعززات بأأنواعها
اخملتلفة عند التعامل مع الطالب املعاقني عقلي ًا أأيضا يدل أأن القائد املدريس دليه قناعة ابس تخدام املعززات بأأنواعها
اليت تتناسب مع خصائص املعاقني عقلي ًا ،كام أأن القائد املدريس (املدير) يوجه القامئني ابلتدريس عىل استبعاد
املثريات والوسائل اليت ليس لها عالقة مبوضوع ادلرس أأو املهمة ،كام يس متع القائد املدريس (املدير) جيد ًا للتالميذ
املعاقني عقلي ًا ويؤيد اس تجاابهتم الصحيحة ،كام أأن القائد املدريس (مدير املدرسة) يساعد يف توفري الوسائل املساندة
للتالميذ املعاقني عقلي ًا ،كام يوجه القائد املدريس (املدير) العاملني ابلإدارة املدرس ية اإىل الالزتام ابخلطة الرتبوية
الفردية ،ويوجه أأيضا ابس تخدام التكنولوجيا احلديثة املالمئة لتدريس التالميذ املعاقني عقلي ًا ،كام أأن القائد املدريس
(املدير) يشجع عىل دمج الطالب املعاقني عقليا ابملدرسة مع التالميذ العاديني لبعض الوقت ،كام أأنه يساعد عىل
اس تخدام طرق و أأساليب متنوعة لإاثرة ادلافعية دلى التالميذ املعاقني عقليا ،وهذا يتفق مع دراسة (Porit & et al
 )2011،اليت هدفت اإىل الكشف عن فعالية التقنيات يف مساعدة ا ألطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة ،ودراسة ا ألغا
( .)2013حيث هدفت اإىل التعرف عىل دور القائد املدريس يف رعاية ذوي الاحتياجات اخلاصة ،ومن مث وضع
تصور مقرتح لتفعيل هذا ادلور ،دراسة منيب ( )2008وهدفت اإىل التعرف عىل أأشاكل الرعاية املقدمة للطالب
املعاقني عقليا يف مدارس ادلمج ،ودراسة ) (2003, Shimizo & Tyymanمدى الاس تفادة من اس تخدام
ا ألساليب الرتبوية واليت مهنا احلاسب الآيل لتدريب مجموعة من التالميذ املعاقني عقليا عىل مفهوم التناظر ،بيامن اكنت
أأقل الأدوار حتقق ًا يه الأدوار :تزويد القائد املدريس (املدير) ابدلمع يف حتليل مواطن القوة والضعف يف طرائق تعلمي
التالميذ املعاقني عقليا ،كام يشجع تالميذ املعاقني عقلي ًا عىل مشاركهتم يف أأنشطة جممتعية خارج املدرسة ،وعىل ربط
ادلرس ابلبيئة واخلربات السابقة للتلميذ املعاق عقليا ،كام أأتت مساعدته عىل حتديد جوانب القوة والضعف دلى التلميذ
املعاق عقليا ،كام أأن القائد املدريس (املدير) ليس هل اإملام اكمل خبصائص املعاقني عقلي ًا (الشخصية -الانفعالية-
النفس ية -احلركية .حيث يري الباحث عدم اإملام القائد املدريس جبميع خصائص املعاقني عقلي ًا ،وهذا راجع اإىل تعيني
قائد مدريس بربامج ادلمج غري متخصص يف الإعاقة ،حيث يعطي أأولوية للمدرسة العادية وللتالميذ العاديني ،ذلا يري
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الباحث أأنه ل بد من اإعطاء دورات تدريبية مس مترة بغرض تطوير ا ألساليب الرتبوية اخلاصة للمعاقني ،ويكون القائد
املدريس هو املس هتدف من تكل ادلورات التدريبية حىت يس تطيع التعامل مع الطالب املعاقني عقلي ًا وتلبية
احتياجاهتم واحتياجات املعلمني ،كام أأن عىل القائد املدريس أأن يكون دليه القدرة عىل وضع خطط تعلميية لتحسني
مس توى التالميذ املعاقني عقليا ،ويكون عىل دراية اتمة ابإعداد اخلطة الرتبوية الفردية وكيفية تنفيذها حىت يس تطيع
القيام مبهام معهل داخل برامج ادلمج أأو معاهد الإعاقة العقلية ،واكن أأقل أأدوار القائد املدريس (مدير املدرسة) هو
توزيع املسؤوليات عىل أأعضاء اخلطة الرتبوية الفردية بشلك عادل ،ويرى الباحث أأن سبب تكل املشلكة عدم دراية
القائد املدريس (خاصة بربامج ادلمج) مباهية اخلطة الرتبوية للمعاقني عقلي ًا ،و أأيضا عدم ختصصه يف ذات الإعاقة ،وليس
دليه خلفية علمية عن واقع املعاقني عقليا وكيفية اإعداد خططهم الرتبوية الفردية أأو خطط تعديل السلوك.
 تفسري نتاجئ السؤال الثاين :ينص السؤال الثاين عىل "هل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور القائد املدريس يفتطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبدارس منطقة القصمي تعزى اإىل اختالف املؤسسة (برامج دمج ،معاهد
الرتبية الفكرية)؟"ول إالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار "ت" للمجموعات املس تقةل يف الكشف عن دلةل
الفروق يف دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية واليت تعزى اإىل اختالف املؤسسة (برامج دمج ،معاهد
الرتبية الفكرية) ،فاكنت النتاجئ أأنه ل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية
ذلوي الإعاقة العقلية مبنطقة القصمي تعزى لختالف نوع املؤسسة ،ويرى الباحث أأنه يرجع ذكل اإىل أأن القائد املدريس
متخصصا ،حيث أأن القائد املدريس مبعاهد الرتبية الفكرية حاصل
سواء بربامج ادلمج أأو معاهد الرتبية الفكرية ليس
ً
عىل دبلوم أأو لكية متوسطة وهو غري متخصص ،ذلا يري الباحث أأنه لبد من وجود قائد مدريس متخصص يف مسار
الإعاقة العقلية حيث يس تطيع أأن يطور من ا ألساليب الرتبوية وطرق التدريس للمعاقني عقل ًيا ،وسوف يكون متفهام
جدا لوضع اخلطة الرتبوية الفردية ،أأيضا ابلنس بة للقائد املدريس بربامج ادلمج من املعروف أأن برامج ادلمج موجودة
داخل املدارس  ،حيث تكون تكل الربامج حتت إارشاف قائد املدرسة غري املتخصص يف الإعاقة العقلية ،أأيضا دليه
مسؤوليات كبرية ابملدرسة وعبء اإداري ،ذلا لن يس تطيع هذا القائد اإعطاء وقت أأو توفري وقت لربامج ادلمج .وهذا
يتفق مع دراسة خرض ( )2008يف معرفة دور القائد املدريس يف التمنية املهنية للمعلمني يف عرص املعلوماتية من وهجة
نظر املديرين يف مقابل وهجة نظر املعلمني ،ودراسة أأخرى للشمري ( )2007هدفت اإىل التعرف عىل مدى مسامهة
مديري املدارس بدوةل الكويت يف ختطيط برامج التدريب املهين دلى املعلمني.
ً
 تفسري نتيجة اإجابة السؤال الثالث :ينص السؤال الثالث عىل" :هل توجد فروق داةل اإحصائيا يف دور قائد املدرسةيف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبدارس منطقة القصمي تعزى اإىل اختالف النوع (ذكور ،إاانث)؟
ول إالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار "ت" للمجموعات املس تقةل يف الكشف عن دلةل الفروق يف
دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية واليت تعزى اإىل اختالف النوع (ذكور ،اإانث) ،فاكنت النتاجئ :ل
توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور القائد املدريس يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبدارس منطقة
القصمي تعزى لختالف النوع (ذكور ،اإانث) ،يرى الباحث أأن القائد املدريس دليه نفس الهدف وابإماكنه حتقيق
ا ألهداف املرجوة اإذا ما اس تعمل هماراته الاجامتعية والشخصية يف تطوير ا ألساليب الرتبوية الفردية سواء مع التالميذ
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أأو التلميذات ،ويرى الباحث أأيض ًا أأن القائد املدريس سواء عنرصا رجاليا أأو نسائ ًيا ،ل خيتلف ادلور ،فالكهام دليه
القدرة عىل تطوير ا ألساليب الرتبوية والطرق التدريس ية اليت تامتىش مع خصائص املعاقني عقلي ًا ،كام أأظهرت النتاجئ.
 تفسري نتيجة السؤال الرابع :ينص السؤال الرابع عىل" :هل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف تطويرا ألساليب الرتبوية ذلوي الإعاقة العقلية مبدارس منطقة القصمي تعزى اإىل اختالف س نوات اخلربة؟"
ول إالجابة عن هذا السؤال مت اس تخدام اختبار "ت" للمجموعات املس تقةل يف الكشف عن دلةل الفروق يف
دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية واليت تعزى اإىل اختالف س نوات اخلربة ( أأقل من  5س نوات ،مخس
س نوات فأأكرث) فاكنت النتاجئ أأنه ل توجد فروق داةل اإحصائي ًا يف دور قائد املدرسة يف تطوير ا ألساليب الرتبوية ذلوي
الإعاقة العقلية مبدارس منطقة القصمي تعزى لختالف س نوات اخلربة ( أأقل من  5س نوات 5 ،س نوات فأأكرث) ،يرى
الباحث يف ضوء النتاجئ أأن مسأأةل س نوات اخلربة ليست يه احملك ليك يكون القائد املدريس دليه القدرة عىل تطوير
ا ألساليب الرتبوية للمعاقني عقلي ًا ،بل من املمكن من خالل الاطالع وقيام قائد املدرسة ابللتحاق ببعض الربامج
ادلراس ية العليا اكدلبلوم العايل أأو املاجس تري أأو ادلكتوراه مما ميكنه من تطوير ا ألساليب الرتبوية ،وهذا ما أأكدته نتاجئ
ادلراسة ،أأيض ًا أأوحضت النتاجئ أأن القائد املدريس غري متخصص يف الإعاقة العقلية ابملؤسسات التعلميية (برامج ادلمج،
معاهد الرتبية الفكرية) اإذ عامل اخلربة لن يؤثر يف تطوير تكل ا ألساليب الرتبوية طاملا أأن القائد املدريس غري
متخصص ،ذلا يري الباحث برضورة تعيني قائد مدريس متخصص يف جمال الإعاقة حىت يس تطيع تطوير مجيع
ا ألساليب الرتبوية والطرق التدريس ية وتفعيل اخلطة الرتبوية الفردية ،وتشجيع معلمي الرتبية الفكرية عىل اس تخدام
اسرتاتيجيات تعديل سلوك املعاقني عقلي ًا ،وهذا لن يمتزي فيه اإل قائد مدريس متخصص يف الإعاقة العقلية.
 التوصيات: توفري الاكدر املتخصص واملؤهل لتنفيذ ا ألساليب الرتبوية مبعاهد الرتبية الفكرية ومدارس ادلمج. تنس يق اجلهود اليت تقدم الرعاية ذلوي الاحتياجات اخلاصة بشلك عام واملعاقني عقلي ًا بشلك خاص ملساعدة القائداملدريس يف حتسني ا ألساليب الرتبوية.
 اإعداد وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة متكن القائد املدريس من تطوير ا ألساليب الرتبوية داخل فصول ادلمج. العمل عىل توفري قائد مدريس متخصص يف الإعاقة العقلية يف مجيع برامج ادلمج ومعاهد الرتبية الفكرية. تطوير معايري اختيار قائد املدرسة املعمول هبا حالي ًا ،لتكون أأكرث توافقا مع طبيعة وخصائص املعاقني عقلياً. قامئة املراجع: ا ألغا ،هدية :)2013( ،تصور مقرتح لتفعيل دور الإدارة املدرس ية يف رعاية ذوي الاحتياجات اخلاصة مبحافظة غزة.رساةل ماجس تري غري منشورة .جامعة الأزهر .غزة.
 اخلطايبة ،عبد هللا ( :)2005تعلمي العلوم للجميع .عامن ،الأردن :دار املسرية للنرش والتوزيع. اخلطيب ،جامل :)2010( ،مقدمة يف الإعاقة العقلية ،ا ألردن ،عامن :دار وائل للنرش. اخلفش ،سهام ( :)2009واقع اخلدمات املساندة يف حمافظة الطفيةل ومدى فعاليهتا لفئيت الإعاقة العقلية واحلركية ،جمةلالعلوم الرتبوية ،اجملدل  ،17العدد  ،3ص 216ـ ،287جامعة القاهرة.
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 ادلرويش ،عبد العزيز سلامين :)2006( ،تصور مقرتح لتطوير اإدارات املدارس امللحق هبا برامج الرتبية اخلاصة يفضوء بعض الاجتاهات العاملية املعارصة .رساةل دكتوراه غري منشورة ،لكية العلوم الاجامتعية ،جامعة الإمام ،الرايض.
 ادلوي ،محمود ( :)2008دور املؤسسات ا ألهلية يف حل املشالكت الرتبوية للمعاقني حركي ًا يف حمافظات غزة ،رساةلماجس تري غري منشورة ،جامعة الأزهر ،غزة.
 الروسان ،فاروق :)2001( ،س يكولوجية ا ألطفال غري العاديني :مقدمة يف الرتبية اخلاصة ،الأردن ،عامن :دار الفكر. الرويشد فهد ،عبد الغين نرسين :)2008( ،تصور مقرتح لتطوير اإعداد القيادات الرتبوية بدوةل الكويت يف ضوءخربات بعض ادلول ،جمةل لكية الرتبية ،جامعة الاسكندرية ،جمدل  ،7العد  ،18ص.336-283
أ
 الزند وليد :)2004( ،التصاممي التعلميية اجلذور النظرية .مناذج وتطبيقات معلية ،الرايض :اإصدارات أاكدميية الرتبيةاخلاصة.
 الرسطاوى عبد العزيز ،عبد العزيز ،أأيوب :)2000( ،الإعاقة العقلية ،ديب :مكتبة الفالح. الشمري اإقبال :)2007( ،مدى مسامهة مديري املدارس يف التطوير املهين للمعلمني مبدارس البحرين ،رساةل اخلليجالعربىي.64-65.17.
أ
 الصعيدي فواز :)2009( ،الساليب الرتبوية النبوية املتبعة يف التوجيه وتعديل السلوك وكيفية تفعيلها دلى طلبةاملرحةل الثانوية ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة أأم القري ،مكة املكرمة.
 العاجز ،فؤاد عيل ،عساف محمود عبد اجمليد :)2014( ،هجود مدير املدرسة ا ألساس ية مبحافظة غزة يف حتسنيا ألساليب الرتبوية ذلوي الاجتياحات اخلاصة ،جمةل اجلامعة الإسالمية لدلراسات الرتبوية والنفس ية ،جمدل  ،22العدد،4
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 العاجز ،فؤاد ،عساف محمود :)2013( ،أأمناط رعاية الطلبة املعوقني مبدارس التعلمي العام مبحافظات غزة ،وس بلحتسيهنا ،جمةل اجلامعة الإسالمية لدلراسات الرتبوية ،اجملدل  .21العدد  3ص .199
 الغريب أأسامة محمد :)2005( ،بعض مظاهر اضطراب همارات الكفاءة الاجامتعية دلى ذوي التعاطي املتعددوالكحوليني ،جمةل دراسات عربية يف عمل النفس ،اجملدل ،3العدد 4ص .235-202
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ً
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 املغاميس فاحل :)2004( ،القيادة الرتبوية واملهارات القيادية الالزمة لقادة املؤسسات الرتبوية ،جمةل لكية الرتبية،املنصورة ،اجملدل  ،1العدد .54ص .128-99
 املنيف اإبراهمي :)2008( ،المنوذج العريب ل إالدارة ،اجلزء الثاين ،الرايض :دار الزهراء. أأيت محودة حكمية :)2013( ،عالقة املهارات الاجامتعية ابلقيادة املدرس ية دلى معمل املرحةل الثانوية و أأثرها عىلالتفاعل الصفي ،جمةل البحوث الرتبوية ،اجملدل ،4العدد ،3ص .25-5
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 دحامين عبد القادر أأمحد :)2013( ،القيادة املدرس ية يف ظل املقاربة ابلكفاءات ،جمةل البحوث الرتبوية ،املدرسةالعليا ل ألساتذة بوزريعة ،جمدل ( ،)4عدد  ،4ص .244-231
 دروزة ،أأفنان نظري :)2001( ،النظرية يف التدريس وترمجهتا معليا ،عامن ،ا ألردن :دار الرشوق. دوجالس ،مسيث :)2001( ،اإدارة تغيري ا ألفراد :كيف؟ ترمجة اخلزايم عبد احلكمي ،القاهرة :ايرتاك للنرش والتوزيع. عبد الصبور منصور :)2008( ،فعالية أأسلوب التعمل التعاوين عىل التحصيل ادلرايس وبعض املهارات الاجامتعيةدلى ا ألطفال املتخلفني عقليا ،اجملةل العربية للرتبية اخلاصة ،الرايض ،العدد  ،15ص .114-77
 عبيدات ذوقان ،عدس عبد الرمحن ،عبد احلق اكيد1435( ،ه) :البحث العلمي مفهومه أأدواته أأساليبه .عامن :دارالفكر.
أ
 عيد رمضان أأمحد :)2015( ،الكفاايت والدوار املس تقبلية للقائد املدريس ،جمةل الإدارة الرتبوية ،امجلعية املرصيةللرتبية املقارنة ،جمدل  ،2العدد  ،4ص .290-275
 غرييب راشد خليفة :)2012( ،الإدارة املدرس ية ودورها يف جتويد التعلمي ،مركز ادلراسات املعرفية ،لكية الرتبية،جامعة املنصورة.
 خمتار حمىي ادلين :)2003( ،حمارضات يف عمل النفس الاجامتعي ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية. منيب هتاين :)2008( ،أأمناط رعاية الأطفال املعاقني عقليا وعالقهتا ابجتاهات معلمهيم حنومه يف اإطار ادلمج ،املؤمترادلويل السادي "تأأهيل ذوي الاحتياجات اخلاصة-رصد الواقع واسترشاف املس تقبل" ،جامعة القاهرة-16( ،
17يوليو.)2008
احليةل ،محمد :)2003( .طرائق التدريس واسرتاتيجياته ،العني :دار الكتاب اجلامعي للنرش والتوزيع.
عبد الغفار أأحالم :)2003( ،الرعاية الرتبوية ذلوي الاحتياجات اخلاصة ،القاهرة :دار الفجر.
- Cartldge, G., Kea, C.D., &Ida.,D.J, (2000): Anticipating differences-celebrating
strengths :Providing Culturally vompetent services for students with serious emotional
disturbance, teaching Exceptional Children,Vol.32,pp.30-37 .
- Christoplere, B., Retol, A. & Sam, D, (2011): The Important of peersupport for
Teaching Staff When Including Children with Special Needs, ERIC. No. EJ958929.
- Dabkoswski, D.M, (2004): Encouraging active parent participation in IEP team
meeting, teaching exceptional children, vol.36(3). pp.34-39.
- Daniel, Y. & Cherian, F. (2008): Principal Leadership in new teacher inducation,
Becomming agent of change, International Journal of education Policy.Leaderchip.1-11.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)2

جوان 2017

153

 خالد بن سليمان الصالحي.د

دور قائد المدرسة في تطوير الأساليب التربو ية لذوي الإعاقة العقلية

- Fish, Wade W. (2006): Perceptions of Parents of students with autism towards the
IEP meeting: Acase study of one family by support group chapter, Education,
127(1),56-68.
- Gallagher & Desimone, (1995): Lessons Learned from impamenation of the I.E.P:
Application to the IFSP. Topics in early childhood special education.Vol.15(3), pp.353379.
- Groton, R.& Snowden, P m, (2000): School Leadership and Administration;
Concepts, Case Studies and Simulation, ED, Brown, Benchmark Publishers, Oxford,
p1580.
- Hagedorn, V.S, (2004): Including special learners: providing meaningful participation
in the music class. General music Today.Vol.17(3), pp.44-51.
- Jackson, Norman, (2006): Developing and valuing student’s creativity, anew role for
personal development planning? surrey center for excellence in professinal training and
education university of surry. scepter scholarly paper2.
- Oneill, L, & Dalton, B. (2002): Thinking readers, supporting beginning reading with.
- Porit, M., WELL.L. & Smith, f. (2011): The Effictivenness of Assistive Technologies
for children with Special needs, Areview of reserch based studies, Eric no. EJ95333.
- Praisner, C.L. (2003): Attitudes of elementary principals tower the inclusion of
students with disabilities, Exceptional Children.Vol.69, pp135-145
- Shmyzo, H.& Twyman, J.S. (2003): Computer based sorting to matching in identity
matching for young children with developmental disabilities, Reserch in developmental
disabilities.24.183-194.
- Stroggilos, Vasilis & Xanthacou, Yota, (2006): Collaborative IEP for education of
pupils with profound and multiple Learning difficulties, European Journal of special
needs education.21. (3),339-349.
- Toni,C. (2012): Peer groups: The Effection conversational interactions among adults
with mental retardation, Ph.D. the university of maine.P198.
- UNESCO (2006): Icts and education indicators: Suggested core indicators based on
meta-analaysis of selected international school surveys, Canada: Author.
154

2017 جوان

)2ج/05( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

 خالد بن سليمان الصالحي.د

دور قائد المدرسة في تطوير الأساليب التربو ية لذوي الإعاقة العقلية

- Urdan, T., & Schoenfelder, E. (2006): Classroom Effects on Student Motivation: Goal
Structures, Social Relationships, and Competence Beliefs. Journal of School
Psychology, 44, 331–349.
- Werts,M. G.Mamlin, N.,& pogoloff, S.M.(2002): Knowing what to expect:
Introdusing pre-service teachers to IEP meetings, Teacher Education and Special
Education.vol.25(4).pp.413-418.
- Woolf, S., Woolf, C., & Oakland, T, (2010): Adaptive behavior among adults with
intellectual disabilities and its relationship to community independence. Intellectual
and Developmental Disabilities. 48,209-215.

155

2017 جوان

)2ج/05( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

مستوى التفكير لدى ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المعلمين

أ .علة عيشة أ .بوزاد نعيمة

مس توى التفكري دلى ذوي صعوابت التعمل من وهجة نظر املعلمني
أ .عةل عيشة أ .بوزاد نعمية
جامعة زاين عاشور ،اجللفة
جامعة عبد امحليد بن ابديس مس تغامن
 امللخص :هيدف هذا البحث اىل التعرف عىل مس توى التفكري ذلوي صعوابت التعمل من وهجة نظر املعلمني وأيضامعرفة ما اذا اكن النوع ( 191ذكور 163 -اانث) وطور التعلمي هلام أثر عىل مس توى التفكري وقد بلغ جحم العينة ()354
معمل ومعلمة وقد اس تخدم الباحثون مقياس مس توى التفكري بعد التأكد من اخلصائص الس يكومرتية وصالحية
اس تخدام املقياس عىل العينة ،أظهرت نتاجئ البحث عن:
 مس توى متوسط يف مس توى التفكري ذلوي صعوابت التعمل. توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى التفكري حسب النوع لصاحل اذلكور. عدم وجود فروق داةل احصائيا يف مس توى التفكري حسب الطور التعلميي.ولقد انهتى البحث يف الخري جبمةل من التوصيات.
 اللكامت املفتاحية :مس توى التفكري ،ذوي صعوابت التعمل ،املعلمني.-Abstract: The aim of this research to enrich the psychological research and through
the identification of the level of thinking disabled learning difficulties from the point of
view of teachers as well as whether type (male- Female) have an impact on the level of
thinking the sample size.)354( teachers, at the researchers used measure of thinking
after making sure Psychometric characteristics of the validity of the use of the metric to
the sample, the results of the search for:
- the level of the average level of thinking disabled learning difficulties.
- Differences exist statistically function in the level of thinking by type for males.
- the absence of differences statistically functions in the level of thinking as the
educational stage.
Search ended the recommendations.
- keywords: level of thinking, with learning difficulties, teachers.
 مقدمة :غالبا ما يكون واحضا للس تاذ أو املعمل أن الطفال ذوي صعوابت التعمل يعانون من مشالكت اجامتعيةوانفعالية وسلوكية ومازالت اجلوانب الفكرية والنفس ية دلهيم يف حاجة اىل املزيد من ادلراسات اليت البد أن تكون يف
نطاق الاهامتم املبارش للك من علامء النفس واملربني ،أي املدرس هو اذلي يعرف صفات وسلوكيات ذوي صعوابت
التعمل ويكون املرحج الكتشافها .ميكنه الاطالع عىل خصائص مشرتكة لتعلمي هذه الفئة ،فميكنه حتديد مصادر متعددة
والبيئات اليت ينبغي اس تخداهما يف تقيمي مناطق القوة والضعف دلى طلبته ،ومن املهم تعلمي مدريس التعلمي أو
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أخصائيني مدربني تدريبا جيدا ملراقبة الطفل ملنع خطا التشخيص والبد ملعمل الرتبية تقدمي تقيمي رمسي يف تعلمي الطفل،
ينبغي أن يتشاور معمل الصف ومدرس الرتبية اخلاصة والآابء وغريمه من العاملني بشأن هذه الفئة من الطالب وما
ينتج عن هذه الصعوابت ،حيث أن التفكري ال يأيت جفأة دون مقدمات ،فعلينا أن ندرك أن التفكري يزرع ويمن ويعمل
والبد من رعاية فئة ذوي صعوابت التعمل واكساهبم املعارف واملعلومات واملهارات والعادات اليت تشلك دلهيم خلفية
علمية اليت تتفاعل يف ذواهتم وتقودمه للبحث عن املعلومات أمعق مس تعملني خرباهتم وهماراهتم متفاعلني مع بيئة بلك ما
فهيا من معطيات وأنشطة وظاهرات مودلا مهنا معرفة جديدة تظهر بأشاكل متنوعة تعرب عن االبداعية مثل حل
املشالكت أو توليد عدد كبري من الفاكر أو تكوين أفاكر جديدة ،وان تعلمي التفكري ذلوي صعوابت التعمل وزايدة
وعهيم واهامتماهتم وتوفري الظروف املناس بة من شأهنا أن تكون صاحلة لمنو القدرات اذلهنية ،كام أصبح تعمل التفكري
وتعمل أساليب التفكري يف أايمنا هذه هدفا خالصا للك انسان برصف النظر عن مس تواه العقيل أو الاجامتعي ،معوقا أو
موهواب اكن فاللك قادر عىل تمنية قواه العقلية وان يزيد عىل رفع مس توى تفكريه وحتسينه.
 االشاكلية :يشري مفهوم صعوابت التعمل اىل تكل الفئة من الفراد اذلين يظهرون اضطراابت يف واحدة أو أكرث منالعمليات والوظائف النفس ية اليت تتضمن فهم اللغة املكتوبة أو املنطوقة واس تخداهما واليت تتجىل يف صعوابت السمع
والتفكري والالكم والهتجئة واحلساب (الزغلول ،2012،ص.)261
صعوابت التعمل يه مشالك يف التعمل بسبب صعوبة التجهزي املعريف اذلي يصيب خلل أو أكرث العمليات
االدراكية بدال من عرقةل القدرة الفكرية الشامةل لهذه الصعوابت اليت حددت ابماكانهتم الدائية والفعلية عىل املهام
الاكدميية ،وان ميدان صعوابت التعمل حديث نسبيا مفا تزال حىت الآن جترى العديد من ادلراسات وحىت امللتقيات
الوطنية مهنا وادلولية ملعرفة املزيد عن الس باب واملفاهمي املرتبطة مبصطلح صعوابت التعمل (عريبات.2011.ص،)224
والبحث هذا هيدف اىل الوقوف عىل مس توى التفكري ذلوي صعوابت التعمل من وهجة نظر املعلمني حسب النوع من
كون أن التفكري يعكس خشصية الفرد الاجيابية أي يؤثر عىل سلوكه يف خمتلف املواقف سواء التعلميية مهنا أو
الاجامتعية ابلتايل حارض فعال ومس تقبل مرشق ذلا نرى أن الاهامتم هبذا اجلانب يف تزايد ملا هل من أمهية يف تشكيل
منط حياة الفرد وتوجهيها وحل الكثري من املشالك وجتنب الخطار ،لقد مت طرح سؤال هل ميكن تعلمي التفكري؟ ودار
حوهل جدل كبري دلى الرتبويني واملنظرين واكن ديبونو De Bonoمن أوائل املتحمسني لفكرة تعلمي التفكري مضن
دروس خمصصة معدة اعدادا جيدا وذهب اىل أنه ميكن تعلمي التفكري مثل تعلمي أية مادة دراس ية أخرى وابس تخدام
هذا املنح يتحسن تفكري الطلبة وتصبح علمية خمططة ومنظمة وحمققة لهداف مقصودة (قطايم ،2001،ص،)56
اذن صعوابت التعمل يه مشالكت يعاين مهنا فئة معينة من التالميذ تمتثل ابالصغاء والالكم والتفكري والكتابة
والقراءة والهتجئة والعمليات احلسابية واملهارات الاجامتعية وعرس النطق ومشالكت يف االجناز والداء وان مس توى
هذه الصعوابت هل عالقة ابلعمر الزمين ومما ذكر سابقا نس تنتج أن هذا النوع من التفكري يساعد عىل تطوير الفراد
وابلتايل اجملمتعات وحتقيق النجاحات ،فمتكهنم من هذا التفكري يعين كفاءهتم يف حل املشالكت والتعامل مع العامل
اخلاريج وعليه تسع الباحثتان من خالل البحث احلايل حتديد مس توى التفكري ذلوي صعوابت التعمل ،ينطلق
البحث احلايل من الس ئةل التالية:
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 ما مس توى التفكري عند ذوي صعوابت التعمل؟ هل توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى التفكري حسب النوع؟لتعل
 هل توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى التفكري حسب الطور ا ميي؟ فروض ادلراسة: نتوقع مس توى متوسط يف مس توى التفكري ذلوي صعوابت التعمل. توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى التفكري حسب النوع.لتعل
 توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى التفكري حسب الطور ا ميي.أهداف ادلراسة :وميكن تلخيصها فامي ييل الكشف عن مس توى التفكري ذلوي صعوابت التعمل. الكشف عام اذا اكنت هناك فروق داةل يف التفكري حسب النوع.لتعل
 الكشف عام اذا اكنت هناك فروق داةل يف التفكري حسب املرحةل ا ميية. أمهية ادلراسة :ميكن توضيح أمهية البحث احلايل يف الآيت: )1تركزي الاهامتم عىل رضورة تمنية تفكري هذه الفئة.
 )2حتديد مس توى التفكري ودوره يف حتقيق التوافق والانسجام داخل الصف.
 )3الكشف عن مدى متتع طلبة ذوي صعوابت التعمل مبس توى التفكري اذلي يعكس قدراهتم.
تعل
 )4يعد هذا البحث حبث ًا نفس ي ًا اجامتعي ًا يتناول رشحية هامة من رشاحئ اجملمتع ،ومن مرحلتني مييتني هامتني ،مما
يعطي البحث أمهية خاصة حتمل يف طياهتا قمية نفس ية واجامتعية.
 )5تتجسد أمهية هذا البحث يف تزويد البحوث وادلراسات بنتاجئ جادة.
 حتديد مصطلحات ادلراسة: التفكري :ويعرفه القطايم  :2001عىل أنه معلية ذهنية يتطور فهيا املتعمل من خالل معليات التفاعل اذلهين بني الفردوما يكتس به من خربات هبدف تطوير البنية املعرفية والوصول اىل افرتاضات وتوقعات جديدة (العتوم،2012 ،
ص.)19
أما اجرائيا فيعرف التفكري مبجمل ادلرجات احملصل علهيا من تطبيق مقياس التفكري من اعداد اندية جودت
حسن امجليل .2014
 صعوابت التعمل :يعرف كريك  1962من املعروف أنه أول من حنت هذا املصطلح وان أول تعريف قدمه اكن أنصعوابت التعمل ترجع اىل جعز أو تأخر يف واحدة من معليات النطق والهتجئة الكتابة احلساب نتيجة خلل يف وظيفة
ادلماغ أو اضطراب انفعايل أو سلويك ولكهنا ليست نتيجة لتخلف عقيل واعاقة حس ية أو عوامل ثقافية (عيل،
 ،2005ص.)88
أوال -مفهوم صعوابت التعمل :تعد مشلكة صعوابت التعمل يه مشلكة يعاين مهنا ما يقارب  % 20-10من التالميذ
بسبب اضطرا ابت قد تكون انجتة عن اختالل اجلهاز العصيب أو اخنفاض معدل اذلاكء مما جيعل هناك مشلكة يف
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التحصيل الاكدميي (ادلرايس) يف مواد القراءة والكتابة واحلساب وهذا ما يطلق عليه اضطرا ابت التعمل
(القباين،2003،ص ،)16وعدم القدرة عىل اس تخدام اللغة وفهمها مما يظهر دليه تأخر يف معلية اكتساب اللغة مصحواب
مبشالك نطقية وتسم حاةل عدم القدرة عىل القراءة واس تخدام اللغة وفهمها ب(عرس القراءة) ادلس يليكس يا ويه حاةل
من احلاالت اخلاصة يف صعوابت التعمل والناجتة عن الاختالف يف تركيبية املخ اذلي يتعامل مع حتليل اللغة ويؤثر
ابلتايل عىل املهارات املطلوبة للتعمل يف القراءة أو الكتابة أو االمالء أو الرقام (زيتون،2003 ،ص ،)20ولقد أشار
مصوئيل كرييك  Samuel Kirkعام ( )1963لول مره اىل مصطلح صعوابت التعمل Learning Disability
حيث بني أن هناك فئة من الطفال يصعب علهيم اكتساب همارات اللغة والتعلمي بأساليب التدريس العادية ،مع أن
هؤالء الطفال غري متخلفني عقليا كام ال توجد هلم اعاقات برصية أو مسعية حتول بيهنم وبني اكتساهبم للغة والتعمل،
وتظهر هذه الصعوابت عادة يف عدم مقدرة الشخص عىل الاس امتع ،التفكري ،الالكم ،القراءة ،الكتابة ،أو حل
املسائل الرايضية (عبد الرؤوف .2007.ص .)20ويف عام ( )1965قدمت  Batemanتعريفا لصعوابت التعمل جيعل
من ضعف التحصيل الاكدميي مكوان أساس يا لصعوابت التعمل ،وهبذا تكون قد أضافت بعدا جديدا لصعوابت التعمل
يمتثل يف حمك التباعد وينص هذا التعريف عىل” أن الطفال ذوي صعوابت التعمل مه أولئك الطفال اذلين يظهرون
تباعدا دالا من الناحية الرتبوية بني القدرة العقلية ومس توى الداء الفعيل املرتبط ابالضطراابت الساس ية يف معلية
التعمل ،وليست انجتة عن ختلف عقيل أو حرمان ثقايف أو اعاقة حس ية أو اضطراابت انفعالية (النويب،2011 ،
ص.)27
 تعريف احلكومة الاحتادية المريكية ( :)1986أن الطفال ذوي صعوابت التعمل مه أولئك اذلين ميلكون قدرة عقليةمناس بة ومعليات حس ية مناس بة واس تقرار انفعايل اال أن دليه عددا حمددا من الصعوابت اخلاصة ابالدراك والتاكمل
وصعوابت خاصة ابلعمليات التعبريية اليت تؤثر بشدة عىل كفاءته يف التعمل ويتضمن هذا التعريف الطفال اذلين يعانون
من خلل وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي واذلي يؤثر تأثريا أساس يا عىل كفاءة املتعمل (ملحم ،2002 ،ص.)42
 التعريف الطيب )2007INTERNATIONAL MEDICALCORPS( :يركز هذا التعريف عىل الس بابالعضوية ملظاهر صعوابت التعمل واليت تمتثل يف اخللل العصيب أو تلف ادلماغ يف حني يركز أخصايئ الرتبية اخلاصة
عىل القدرات العقلية للطفل اليت ال تمنو بشلك منتظم كحال أقرأنه مما يؤثر يف حتصيهل الاكدميي (الظاهر.
.2008ص ،)236وتضيف ( )Lerner,2000ان هذا التعريف يتكون من شقني ،الول مهنام :هو ذكل اذلي قدمته
اللجنة الاستشارية الوطنية للمعوقني ( )1968مبكتب الرتبية الامرييك National Advisory Committee on
 Handicapped Children (NACHCواذلي ينص عىل ما ييل'' :الطفال ذوو الصعوابت اخلاصة يف التعمل مه
أولئك الطفال اذلين يعانون من قصور يف واحدة أو أكرث من العمليات النفس ية الساس ية اليت تدخل يف فهم أو
اس تخدام اللغة املنطوقة أو املكتوبة ،ويظهر هذا القصور يف نقص القدرة عىل الاس امتع أو الالكم او الهتجي أو يف أداء
العمليات احلسابية ،وقد يرجع هذا القصور اىل اعاقة يف االدراك أو اىل اصابة يف املخ او اخللل الوظيفي اخملي البس يط
أو عرس القراءة أو احلبسة الالكمية ،وال يشمل الطفال ذوي صعوابت التعمل الناجتة عن اعاقة مسعية أو برصية أو
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حركية أو ختلف عقيل أو اضطراب انفعايل أو حرمان بييئ ثقايف أو اقتصادي'' ،أما الشق الثاين فيعترب معليا حيث
يقرر  :أن الطفل يكون دليه صعوبة تعمل خاصة اذا :
لتعل
 -1اكن حتصيهل ال يتناسب ومعره ومس توى قدرته ابلرمغ من توفري اخلربات ا ميية املالمئة.
 -2اكن هناك تباعد شديد بني التحصيل والقدرة العقلية يف أو أكرث من احلاالت الس بعة التالية :التعبري الشفهىي .الفهم
الاس امتعي .التعبري الكتايب .املهارات الساس ية للقراءة .الفهم القرايئ .العمليات احلسابية.
التفكري الراييض ،ويالحظ عىل تكل التعريفات اليت س بق عرضها أهنا تشرتك فامي ييل:
• يعد اخللل الوظيفي البس يط يف اجلهاز العصيب املركزي سببا مبارشا أو غري مبارشا لصعوابت التعمل حيث ترتبط
معلية التعمل بوظائف املخ وابلتايل أي خلل يف املخ يؤدي اىل صعوبة التعمل.
• صعوبة أداء املهام الاكدميية مثل القراءة والكتابة والهتجي واحلساب.
• التباعد بني التحصيل املتوقع والداء الفعيل.
• استبعاد االعاقة العقلية أو البدنية أو احلس ية أو الاضطراابت الانفعالية كس باب لصعوابت التعمل
• يؤكد أخصائيون الصحة النفس ية بأنه ما دام ال أحد يعرف السبب الرئييس لصعوابت التعمل فان حماوةل ال آابء
البحث املتواصل ملعرفة الس باب احملمتةل يكون شيئا غري ُمجد هلم ...ولكن هناك احامتالت عديدة لنشوء هذا
الاضطراب.
• وهناك بعض العلامء اذلين يعتقدون بأن اخللل حيدث قبل الوالدة وأثناء امحلل.
وعادة ما تمت مالحظة بعض أعراض صعوابت التعمل عندما يبدأ الطفال ابلفشل يف املدرسة وتظهر
اختالفات ملموسة يف أداهئم مقارنة بأداء أقراهئم ،وغالبا ما يكون أولياء المور واملعلمون أول من يالحظ العالمات
املبكرة لصعوابت التعمل فالطفال قد يواهجون صعوبة يف تعمل املهارات الساس ية يف قراءة أو يف فهم القراءة ،وقد
تكون صعوابت يف تعمل املهارات الساس ية يف قراءة أو يف فهم القراءة وقد تكون صعوابت تعمل الكتابة أو رايضيات
أو اللغة أشارت أيضا عىل وجود ال مشلكة دلى الطفل (اخلطيب ،2009،ص.)126
 تشخيص صعوابت التعمل :ان أي معل عاليج ال يقوم عىل نتاجئ التشخيص ادلقيق يعترب ضياعا لوقت وهجد لك منالتلميذ واملعمل املعاجل ،حيث يتقرر قدر كبري من جناح الربانمج العاليج يف ضوء تشخيص دقيق ذلا وجب عىل القامئ
ابلتشخيص حتري ادلقة يف اختيار انسب الدوات التشخيصية وخاصة يف جمال صعوابت التعمل اذلي حيدث فيه كثري
من اخللط بني مظاهره ومظاهر اضطراابت أخرى سلوكية وانفعالية ،وللتشخيص أمناط واجراءات وأدوات مهنا ما
ييل:
ل
 -1أمناط التشخيص :للتشخيص منطان :ا منط الول يبحث يف الس باب والصول اليت نشأت عهنا احلاةل ويه طريقة
تكتنفها صعوابت مجة وغالبا ما تكون عقمية ال جدوى مهنا يف وضع ووصف أسلوب العالج ،ويف المنط الثاين يبدأ
أخصايئ التشخيص العاليج بتحديد نقاط القوة يف قدرة التلميذ الاكدميي (القراءة) والبحث عن اخلصائص الاكمنة يف
بيئته احلالية اليت تتطلب التصحيح مبا حيقق النجاح للتدريب العاليج.
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 -2مراحل التشخيص:
 املرحةل التعرف -مرحةل مالحظة ووصف السلوك. مرحةل الثالثة التقيمي غري الرمسي -املرحةل الرابعة التشخيص القامئ عىل تعدد التخصصات. املرحةل ختطيط برانمج عاليج. -3وسائل تس تخدم يف تشخيص صعوابت التعمل (صعوابت القراءة) :ان املشلكة الساس ية يف التعرف عىل الطفال
ذوي صعوابت التعمل وتشخيصهم تمكن يف حتديد الفئة المنطية من السلوك ادلال عىل صعوابت التعمل ويف تفسريه
ومتيزيه عن العراض املمزية الضطراابت أخرى ،ومن مث يتأىت بناء عىل هذا التشخيص حتديد الربامج العالجية ويف
سبيل ذكل توظف أدوات متنوعة مهنا ما ييل :الاختبارات معيارية املرجع Norm Referenced
أ -اختبارات القراءة غري الرمسية Informal Reading Tests
ج -الاختبارات ذات احملاكت املرجعية.
د -اختبارات العمليات Process Tests
ه -الاختبارات املسحية الرسيعة Quick Survey Tests
و -الاختبارات الرمسية Formal Tests
ز -قوامئ املالحظة Observation Lists
 املظاهر العامة ذلوي الصعوابت التعلميية :اضطراابت يف االصغاء ،احلركة الزائدة ،الاندفاعية والهتور .صعوابت لغويةخمتلفة ،صعوابت يف التعبري اللفظي (الشفوي) صعوابت يف اذلاكرة .صعوابت يف التفكري .صعوابت يف فهم التعلاميت.
صعوابت يف االدراك العام واضطراب املفاهمي .صعوابت يف التأآزر احليس – احلريك .صعوابت يف العضالت ادلقيقة،
ضعف يف التوازن احلريك العام .اضطراابت عصبية – مركبة .صعوابت تعلميه خاصة يف القراءة ،الكتابة واحلساب،
البطء الشديد يف امتام املهامت ،عدم ثبات السلوك ،عدم اجملازفة وجتنب أداء املهام خوف ًا من الفشل ،صعوابت يف
تكوين عالقات اجامتعية سلمية الانسحاب املفرط.
 سامت وخصائص ذوي صعوابت التعمل :هناك العديد من اخلصائص اليت متزي ذوي الصعوابت عن غريمه حرصاملهمتني يف جمال الصعوابت عىل مجعها مضن مخسة مجموعات رئيس ية.
 -1مجموعة الصعوابت يف التحصيل ادلرايس ويه اخلاصية ذات العالقة مبشالك التأخر ادلرايس دلى ذوي الصعوابت
وتمتثل ابلتايل:
أ -صعوابت لغوية (خاصة ابلقراءة) ب -صعوابت يف الكتابة ج -صعوابت يف احلساب
 -2صعوابت ادراكية وحركية ويه مشالكت تتعلق ابجلانب االدرايك واحلريك مثل فقدان التوازن العام وتظهر بشلك
مشالكت ابمليش.
 -3اضطراابت اللغة والالكم وهو لك ما يتعلق ابللغة والالكم ويعاين الكثري من طلبة الصعوابت من واحدة أو أكرث
من هذه املشالكت ويرتكبون أخطاء تركيبية وحنوية فيحذف لكامت من امجلل ويضيف أخرى.
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 -4صعوابت يف التفكري يعاين طلبة الصعوابت من ضعف يف الرتكزي اجملرد والاعامتد عىل املدرس بسبب عدم قدرهتم
عىل الرتكزي واملرونة وعدم اعطاءمه الاهامتم الاكيف للتفاصيل وملعاين اللكامت.
 -5الاضطراابت السلوكية واملمتثةل ابحلركة والنشاط الزائد وصعوبة الس يطرة عليه (محمد ،2007 ،ص.)183
اثنيا -مفهوم التفكري  :Thinkingيعترب التفكري من العمليات املعقدة لهنا تش متل عىل الكثري من أنواع العمليات
العقلية واليت يف الكثري من الحيان مل يمت فهمها بشلك اتم فنحن نس تخدم لكمة تفكري لدلالةل عىل معليات معرفية
متعددة وواسعة مثال ذكل أنت تفكر بطريقة جيدة ،سوف تفكر يف مشلكة ما ،وعرفته موسوعة عمل النفس الرتبوي
بأنه لك نشاط ذهين أو عقيل يتضمن س يال من الفاكر تبعثه وتثريه مشلكة أو مساةل حتتاج اىل حل فهو ال حيدث اال
اذا س بقته مشلكة تتحدى عقل الفرد فالتفكري مفهوم افرتايض يتضمن س يال أو تواردا غري منظم من الفاكر والصور
واذلكرايت والانطباعات العالقة يف اذلهن (العتوم،2009،ص ،)19ميكن تعريف التفكري بأنه جمال من النشاطات
االنساين وقدرة الفرد اليت تسمح هل ابحلصول عىل معارف عن الواقع عىل أساس الاس تدالل والفعال التفكريية
ابلتصورات واملعارف أو املفاهمي (فادمي،2011،ص ،)18ال يقصد ابلتفكري هنا اذلاكء الن الطفل من ذوي صعوابت
التعمل ال يعاين من االعاقة العقلية وقد أكدت الكثري من ادلراسات أن الطفال ذوي صعوابت التعمل دلهيم قصور يف
معليات التفكري ،وقد أكد هلهان وأآخرون  Hallana & et al ,1973عىل أن الطفال ذوي صعوابت التعمل يعانون
من قصور يف التخطيط حلل املشالكت وكذكل فالفل Falavel 1976وتورجسن Torgesen 1979عىل أهنم
يعانون من قصور يف همارات ما بعد املعرفة أي قصور يف الرقابة العقلية النشطة ويف تنظمي النتاجئ وتناسق العمليات
العقلية واملعرفية وقصور يف الطرائق واخلطط اليت تساعد يف تعمل أفضل ،كذكل فقد أكد كولنان وأآخرون 1980أنه
يغلب عىل ذوي صعوابت التعمل الترصف ابندفاع كام ميكن مالحظة السلواكت التالية :حيتاج اىل وقت طويل لتنظمي
أفاكره قبل أن يس تجيب يعطي اهامتما بس يطا للمعاين يمتكن من التفكري احليس يف حني أنه يعاين من ضعف يف
التفكري اجملرد ،ذلا فسلوك ذوي صعوابت التعمل يدل عىل أهنم ال يس تطيعون اس تخدام معليات التفكري الفعاةل ودلهيم
الاندفاعية والاعامتد الزائد عىل املدرس وعدم القدرة عىل الرتكزي وعدم املرونة يف التفكري وصعوبة الانتباه وعدم
الاس مترارية وضعف التنظمي كام أن ذوي صعوابت التعمل يعانون من صعوبة يف الاس تقبال وفهم اللغة ابلتايل فشل يف
ربط الفاكر ذلا فهم ال يفهمون ما يسمعون ابلتايل صعوبة يف تعمل املعاين املتعددة لللكمة املسموعة مما يشلك دلهيم
صعوبة يف التعمل (كواجفة ،معر ،2010 ،ص.)126-125
 أبعاد التفكري :هناك مخسة أبعاد للتفكري يه امليتا املعرفة ،الوعي ابذلات والتحمك فهيا  ،املعرفة ابلعملية العقليةوالتحمك فهيا ،التفكري الناقد والتفكري االبداعي ،معليات التفكري ،همارات التفكري الساس ية ،هذه البعاد تنتظم يف
شلك مس توايت هرمية اكلتايل :املس توى الول وهو همارات التفكري الساس ية حيث يقوم املتعمل بعمليات عقلية
بس يطة وأساس ية ،املس توى الثاين ويشمل معليات التفكري املركبة ويه مس توى اعقد حيث تتضمن لك معلية يف
طياهتا عدد من املهارات التفكري الساس ية اليت البد من القيام املتعمل هبا أثناء ممارس ته لعمليات التفكري املركبة،
املس توى الثالث وهو أعىل املس توايت حيث يتطلب لك من التفكري الناقد واالبداعي اس تخدام همارات التفكري
الساس ية والعمليات املركبة من اجل تقيمي موضوع (سلامين،2010،ص.)254
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 أنواع التفكري :التفكري الفعال التفكري املتقارب التفكري الناقد التفكري املنتج التفكري الاس تقرايئ التفكري اجلانيب التفكريالشامل التفكري التأميل التفكري التحلييل التفكري املبدع التفكري الاستبطاين التفكري اجملرد التفكري العميل التفكري
الراييض التفكري املعريف التفكري اللفظي ،ان التفكري مفهوم معقد يتألف من ثالث مكوانت يه :معليات معرفية معقدة
مثل حل املشالكت واقل تعقيدا اكالس تعاب والتطبيق والاس تدالل ومعليات توجيه وحتمك فوق معرفية ،معرفة خاصة
مبحتوى املوضوع اس تعدادات وعوامل خشصية اكالجتاهات واملوضوعية وامليوالت (فتحي ،2007 ،ص.)41
 ادلراسات السابقة :وهناك العديد من ادلراسات اليت أجريت لتوضيح مفهوم التفكري كدراسة حسن اندية جودت 2014حتت عنوان بناء مقياس التفكري عند ذوي صعوابت التعمل دلى تالميذ الصف الول الابتدايئ واكن الهدف
بناء مقياس التفكري دلى ذوي صعوابت التعمل ،أيضا قياس التفكري دلى ذوي صعوابت التعمل من وهجة نظر معلمي
ومعلامت الصف الول الابتدايئ والتعرف عىل مس توى التفكري دلى ذوي صعوابت التعمل وفقا ملتغري (اجلنس) كام
قامت الباحثة ببناء مقياس دلى ذوي صعوابت التعمل ،وقد أجرت الباحثة التحليالت االحصائية الس تخراج
اخلصائص الس يكومرتية للمقياس ،مث قامت الباحثة بتطبيق املقياس عىل عينة بلغت ( )520معلام ومعلمة لغرض
التحقق من أهداف البحث يف فصل النتاجئ ،اكنت أمه نتاجئ البحث يه :تمتتع العينة مبس توى متوسط من التفكري ،ال
توجد فروق ذات دالةل احصائية ملس توى التفكري وفق ًا ملتغري اجلنس.
* قام نيومان ( )1990بدراسة هدفت اىل التعرف عىل مدى تركزي معلمي ادلراسات الاجامتعية عىل االجراءات
الصفية اليت تمني همارات التفكري دلى تالميذ املرحةل الابتدائية ودلت النتاجئ عىل أن هناك بعض املظاهر السلوكية ال
حتدث داخل الصف اال اندرا.
* أجرى غونز اليس وكومربس ( )1997دراسة هدفت اىل الكشف عن التفكري االبداعي وعالقته ببعض النشطة
اذلهنية حيث تكونت عينة ادلراسة من ( )560تلميذ ًا أو تلميذة ترتاوح أعامرمه بني ( )12-6س نة ودلت النتاجئ عىل
أن هناك فروقا ذات دالةل احصائية يف الداء اللكي عىل التفكري االبداعي يعزى لصاحل االانث.
* دراسة أجراها جادزيال وماسنت  1998هدفت اىل اجراء مقارنة بني مجموعتني من التالميذ أحدهام بطيء التعمل
واجملموعة الثانية متفوقني دراس يا واكنت املقارنة يف القدرة عىل التفكري الناقد وقد أظهرت النتاجئ أن هناك فروقا ذات
دالةل احصائية بني متوسطات اختبار التفكري الناقد ولصاحل املتفوقني دراس يا.
* قام ويتنبريغ  2000بدراسة هدفت اىل الكشف عن التفكري التأميل وعالقته ببعض املتغريات أظهرت النتاجئ عدم
وجود فروق ذات دالةل احصائية يف الداء عىل التفكري التأميل تعزى اىل متغري املس توى ادلرايس ومتغري العمر
(جودت ،2014 ،ص.)418
اثنيا -اجراءات ادلراسة امليدانية:
 مهنج ادلراسة :اعمتدان يف دراستنا عىل املهنج الوصفي ملالءمته ادلراسة عىل حد علمنا قصد حتليل ودراسة االشاكليةاليت ّمت طرهحا ،واملهنج الوصفي يعرب عن مجع البياانت بنوعهيا المكية والكيفية حول الظاهرة حمل ادلراسة من أجل
حتليلها وتفسريها واس تخالص النتاجئ ملعرفة طبيعهتا وخصائصها وحتديد العالقات بني عنارصها وبيهنا وبني الظواهر
الخرى وصوال اىل تعمميها (دوادي ،بوفاحت ،2007،ص .)11
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 جممتع وعينة ادلراسةّ :مت اختيار عينة ادلراسة ابلطريقة العشوايئ  probability sampleحيث يمت تشكيل هذهالعينة عىل أساس أن يكون هناك احامتل متساو أمام مجيع العنارص يف جممتع ادلراسة الختيارها (عليان ،غنمي،2000 .
ص.)143
 حدود ادلراسة:آ
 احلدود البرشية :تكونت عينة البحث من  360معمل موزعني اكليت 191 :معمل  163معلمة. احلدود املاكنية :مت اجراء وتطبيق ادلراسة يف ابملؤسسات الرتبوية من الطورين الابتدايئ واملتوسط للوالايت التاليةوالية اجللفة ،عني ادلفةل
 احلدود الزمانية :أجريت هذه ادلراسة ابلتحديد تطبيقيا شهر نومفرب من س نة (.)2015 الدوات املس تخدمة مجلع البياانت :حسب طبيعة موضوع البحث ّمت اس تخدام مقياس التفكري من اعداد انديةجودت حسن امجليل 2014
تع
 متتاز ادلراسة الاس تطالعية بقرص املدى ورسعة االجناز واملرونة لكوهنا فروض وبأهنا قد متد عىل ما س بق مندراسات لها صةل ابملوضوع حمل ادلراسة (عبد اجمليد ،2000،ص  ،)39-38ومت تطبيق املقياس عىل عينة اس تطالعية
مقدرة بـ ( )60معمل ومعلمة لجل حساب اخلصائص الس يكومرتية لهذا املقياس والتأكد من صالحيته واجلدول التّايل
يبني توزيع العينة حسب اجلنس
اجلدول رمق ( )01ميثل توزيع أفراد العينة الاس تطالعية حسب النوع.
اجملموع
ذكور
اانث
النوع
املرحةل ادلراس ية
النس بة
التكرار
النس بة
التكرار
النس بة
التكرار
%100
60
%50
30
%50
30
املعلمني
يتضح لنا من خالل اجلدول أ ّن عدد املعلامت واملعلمني متساوي حسب اجلنس وقد مت اختيار جحم عينة
ادلراسة الاس تطالعية بنس بة ( )%5أي بتقدير ( )60فردا.
 أدوات ادلراسة وخصائصها الس يكومرتية:أدوات ادلراسة :يتألف مقياس التفكري لدلكتورة اندية جودت حسن امجليل  2014من ( )30فقرة ،ومت وضع ثالث
بدائل لالجابة عىل فقرات املقياس صيغت فقراته ابجتاهني (اجيايب  -سليب) وبثالث بدائل أعطيت أوزان تراوحت
بني ( )1-3حسب تسلسل االجابة ابلنس بة للفقرات االجيابية وأيض ًا أعطيت أوزان تراوحت بني ( )3-1للفقرات
السلبية واجلدول رمق ( )2يوحض ذكل.
جدول رمق ( )2أوزان الفقرات (االجيابية  -السلبية)
بدائل االجابة
موافق غري متأكد غري موافق
البـــنـود
الاجتاه -22-21-20-19-17-15-14-13-12-11-9-8-7-6-5-4-1
1
2
3
الاجيايب 30-29-27-26-23
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1

2

3

 اخلصائص الس يكومرتية للمقياس :يرى املتخصصون يف جمال القياس النفيس أ ّن الصدق هو اخلاصية الوحيدة اليتحتدد جوانب الاختبار وأ ّن الاختبار الصادق هو اذلي ترتبط درجاته بدرجة عالية مع السلوك الفعيل اذلي اكن هيدف
اىل قياسه أي الصدق هو أن يكون الاختبار قادرا عىل قياس ما وضع لقياسه مبعىن أن يكون الاختبار ذا صةل وثيقة
ابلسمة اليت يقيسها (الس يد ،2006،ص ،)19-17للتأكد من صالحية املقياس عىل البيئة اجلزائرية ،مقنا بتطبيق
املقياس عىل أفراد عينة ادلراسة ،وحساب معامل الصدق والثبات بعدة طرق يه:
 صدق املقياس:ل
 -1الصدق المتيزيي (املقارنة الطرفية) :وهو قدرة املقياس عىل ا متيزي بني طريف اخلاصية اليت يقيسها حيث يطبق
املقياس عىل مجموعة املفحوصني مث ترتب ادلرجات اليت مت احلصول علهيا تنازليا أو تصاعداي ،مث يقارن بني اجملموعتني
املتناقضتني اللتان تقعان عىل طريف اخلاصية ،ويس تعمل أسلواب احصائيا مالمئا وهو اختبار "ت" دلالةل الفروق بني
املتوسطني حسابيني ويكون املقياس صادقا لكام اكن قادرا عىل المتيزي متيزيا دالا بني اجملموعتني املتطرفتنيّ .مت الاعامتد
حلساب صدق املقياس عىل الصدق المتيزيي ،حيث ّمت ترتيب ادلرجات من الدىن اىل العىل حبيث مت أخذ %27
من أعىل التوزيع و %27من درجات أدىن التوزيع فاكن عدد الفراد ( )16فردا ،وبعد ذكل ّمت حساب ( )Tملعرفة
الفروق بني اجملموعتني (املنيس.2006 .ص  ،)250واجلدول التايل يوحض ذكل
ل
جدول رمق ( )03ميثل نتاجئ صدق املقياس بطريقة الصدق ا متيزيي.
 Dfادلالةل االحصائية
T
S2
X
مجموعات املقارنة N
املتغري املقاس
دال عند
اجملموعة ادلنيا 30 22.63 1.46 47.50 16
مس توى التفكري
0.001
اجملموعة العليا 3.16 69.56 16
نالحظ من خالل اجلدول احملصل عليه أ ّن قمية ) (tبلغت القمية ( )22.63عند درجة احلرية ( )30مبس توى
ادلالةل االحصائية ( )0.000أي توجد فروق ذات دالةل احصائية يف مقياس التفكري بني اجملموعتني ،وذكل لصاحل
اجملموعة العليا أي املقياس دليه قدرة متيزيية ،حيث بلغ متوسط اجملموعة العليا ( )69.56بيامن متوسط اجملموعة ادلنيا بلغ
( )47.50وهذا ما يؤكد أ ّن املقياس صادق.
 صدق الاتساق ادلاخيل  :Internal Consistencyصدق الاتساق ادلاخيل من أمه أنواع الصدق اليت ميكناس تخداهما للتحقق من صدق الداة ،ويرتبط هذا النوع من الصدق ابلتحقق من الاتساق بني أبعاد املقياس ومدى
ارتباطها ابدلرجة اللكية ،مع مراعاة عدم التداخل بني املفردات املكونة للك بعد أو التداخل بني مفردات املقياس كلك،
وللتحقق من صدق الاتساق ادلاخيل قامت الباحثتان حبساب ارتباط درجة لك بند ابدلرجة اللكية للمقياس ،واتضح
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أ ّن هناك ارتباط بني لك بند ابدلرجة اللكية ملقياس التفكري حيث أ ّن هذه البنود ( )18-16-8-6-3صادقة عند
مس توى ادلالةل ( )0.05وبيامن بقية البنود صادقة عند مس توى ادلالةل ( ،)0.01ابلتايل املقياس صادق.
 ثبات مقياس التفكري :يؤكد التعريف الشائع للثبات أنه يشري اىل اماكنية الاعامتد عىل أداة القياس أو عىل اس تخدامالاختبار ،وهذا يعين أ ّن ثبات الاختبار هو أن يعطي نفس النتاجئ ابس مترار اذا ما اس تخدم الاختبار أكرث من مرة
حتت ظروف مماثةل ،أي الثبات يشري اىل أنه عند تكرار تطبيق الاختبار حنصل عىل نتاجئ لها صفة الاس تقرار
(صابر ،خفاجة.2002 ،ص  .)165اعمتدت الباحثة يف حساب ثبات املقياس مجموعة من الطرق يه:
 ثبات املقياس بطريقة ألفا-كرونباخ  :Cronbach Alpha Mيعترب معامل ألفا كرونباخ أحد مؤرشات الاتساقادلاخيل للمقياس ،وميثل معامل أآلفا متوسط املعامالت الناجتة عن جتزئة الاختبار بطرق خمتلفة ،ويمت حساب تباين
لك بند من بنود املقياس مث مجموع التباينات ،وكذكل تباين ادلرجة اللكية للمقياس ،وتشرتط أن تقيس بنود املقياس
مسة واحدة فقط (الس يد  .2006.ص ،)9متت معاجلة البياانت بطريقة ألفا – كرونباخ ملقياس التفكري فاكنت النتاجئ
احملصل علهيا أ ّن معامل الثبات بلغ القمية ( )0.938وهذا يدل عىل الثبات ومبا أ ّن هذه القمية تقرتب من الواحد فهىي
قمية عالية وتدل عىل الثبات املرتفع للمقياس وابلتايل مقياس التفكري اثبت.
 حساب ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية  :Split-Halfيمت حساب معامل الارتباط بريسون بني نصفيالاختبار ابس تخدام معادةل س بريمان براون (الافرتاض عن اس تخدام هذه املعادةل تساوي تباين ادلرجات عىل نصفي
الاختبار – أي جتانس التباين وهذا رشط من رشوط التاكفؤ) ،اعمتدان يف حساب الثبات عىل طريقة التجزئة
النصفية والتأكد من ثباته بطريقة جومتان ،واجلدول يلخص لنا نتاجئ معاجلة البياانت بطريقة التجزئة النصفية كام ييل:
جدول رمق ( )04ميثل نتاجئ معامل ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية
معــامــل الثبات
N
S2
X
البنود
املتغري املقاس
طريقة
بعد
قبل
الفردية 15 7.72 28.01
التصحيح التصحيح التصحيح
التفكري ذلوي صعوابت
الزوجية 15 8.26 31.00
التعمل
جومتان
0.947
0.901
اللكية 30 15.59 59.01
من خالل نتاجئ اجلدول احملصل علهيا نالحظ أن قمية معامل ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية وصلت اىل
( )0.901قبل التصحيح وبعد التصحيح بطريقة جومتان وصلت القمية اىل ( )0.947ويه قمية عالية ابلتّايل مقياس
التفكري مقياس اثبت.
 طريقة اعادة الاختبار :تعترب طريقة اعادة الاختبار احدى مؤرشات الثبات حيث مت تطبيق الاختبارين مث متتاعادة تطبيقهام يف فرتة زمنية مقدرة بأس بوع وحلساب مدى ارتباط التطبيقني اعمتدان معامل الارتباط بريسون واجلدول
املوايل يوحض ذكل
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جدول رمق ( :)05ميثل املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ونتاجئ اختبار) (rللمقياس
 Df Rادلالةل االحصائية
S
X
N
متغريات ادلراسة
التفكري ذلوي صعوابت التعمل  60قبيل  0.001 59 0.410 8.82 57.33دال احصائيا
بعدي 6.88 56.83
من خالل نتاجئ اجلدول احملصل علهيا نالحظ أن قمية معامل ثبات املقياس بطريقة اعادة الاختبار وصلت اىل
( )0.410عند مس توى دالةل ( )0.001ويه داةل احصائيا وابلتايل املقياس اثبت.
 الساليب االحصائية :اعمتدان عىل بعض الساليب االحصائية هبدف تسهيل معلية العرض والتحليل والتفسريوصوال اىل نتاجئ ادلراسة اليت س نخرج هبا وميكن توضيحها اكلتايل:
 .1تطبيق مقاييس الزنعة املركزية املمتثةل يف (املتوسط احلسايب ،الاحنراف املعياري).
 .2دراسة دالةل الفروق وذكل بتطبيق.
 اختبار "ت" دلالةل الفروق بني املتوسطات ،ولقد متت املعاجلة االحصائية للبياانت ابس تعامل حزمة الربانمجاالحصايئ يف العلوم الاجامتعية ( ) spss22واليت حصلنا من خاللها عىل النتاجئ اليت س تعرض يف الفصل املوايل.
 عرض وحتليل نتاجئ ادلراسة ومناقش هتا: عرض وحتليل نتاجئ الفرضية الوىل :نص الفرضية " نتوقع مس توى متوسط يف مس توى التفكري ذلوي صعوابتالتعمل " ولالجابة عن السؤال الول اس تخدمنا اختبار) (Tكام مت حساب املتوسط والاحنراف املعياري للتفكري عند
ذوي صعوابت التعمل ،واجلدول املوايل يوحض ذكل:
جدول رمق ( :)06ميثل املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ونتاجئ اختبار) (Tملعرفة مس توى التفكري
ادلالةل االحصائية
Df
t
S2
X
N
متغريات ادلراسة
التفكري ذلوي صعوابت التعمل  0.000 353 4.23 7.99 60 58.19 354دال احصائيا
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قمية "ت" احملسوبة بلغت  4.23عند درجة حرية  353ومس توى دالةل
 0.000وهو دال احصائيا ،حيث أن قمية املتوسط الفريض  60ويه قمية أكرب من املتوسط اللكي وابلتايل حتققت
الفرضية اليت تدل وجود مس توى متوسط يف مس توى التفكري ذلوي صعوابت التعمل وابلتايل نقبل الفرضية ،هذه
النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة حسن اندية جودت  2014حتت عنوان بناء مقياس التفكري عند ذوي صعوابت التعمل
دلى تالميذ الصف الول اليت اكنت أمه نتاجئ البحث يه- :تمتتع العينة مبس توى متوسط من التفكري ،وميكن عزو هذه
النتيجة اىل طبيعة النشطة اليت تعمتدها املؤسسات الرتبوية لالهامتم بفئة ذوي صعوابت التعلمي واليت تتسم ابملرونة
وهذا جيعل من مس توى التفكري ينعكس عىل نشاط هذه الفئة أيضا اىل أن الفرد اذلي يواجه صعوبة يف التعمل هو
من مضن ذوي اذلاكء املتوسط أو فوق املتوسط ،وأنه يمتتع حبواس عادية أو فوق العادية ،غري أن حتصيهل الاكدميي
يكون دون ذاكئه واماكانته التعلميية.
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 عرض وحتليل نتاجئ الفرضية الثانية '' :توجد فروق ذات دالةل احصائية يف التفكري وفقا للنوع'' ولالجابة عن السؤالالثاين اس تخدمنا اختبار) (Tوذكل للتحقق من جود الفروق بني املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية يف مقياس
التفكري ،واجلدول املوايل يوحض ذكل:
اجلدول رمق ( :)07ميثل نتاجئ اختبار ) (Tللمقارنة بني متوسطات أبعاد التفكري حسب النوع.
ادلالةل االحصائية
Df
T
S2
X
النوع N
املتغري املقاس
اانث 8.59 59.41 163
التفكري ذلوي صعوابت
 0.008 352 2.65دال احصائيا
التعمل
ذكور 7.31 57.16 191
يتنب من اجلدول أعاله أ ّن:
 قمية (ت) للفروق وفقا للنوع يف مس توى التفكري بلغت  2.65عند درجة حرية  352ومس توى دالةل  008.0ويهداةل احصائيا وابلتايل حتققت الفرضية اليت تنص عىل وجود فروق داةل احصائيا يف مس توى التفكري حسب النوع
وذكل لصاحل االانث حيث بلغت قمية املتوسط عند االانث  59.41ابحنراف معياري  8.59وبلغ متوسط اذلكور
 57.16واحنراف معياري  7.31وابلتايل نقبل الفرضية اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (غونز اليس وكومربس)
 1997اليت كشفت عن فروق ذات دالةل احصائية يف الداء اللكي عىل التفكري االبداعي يعزى لصاحل االانث ،ومل
تتفق مع دراسة حسن اندية جودت  2014حتت عنوان بناء مقياس التفكري عند ذوي صعوابت التعمل دلى تالميذ
الصف الول الابتدايئ اليت اكنت أمه نتاجئ البحث يه :ال توجد فروق ذات دالةل احصائية ملس توى التفكري وفق ًا
ملتغري اجلنس  .ميكن عزو نتيجة ارتفاع مس توى التفكري دلى االانث أكرث من اذلكور اىل احلرية اليت أصبحت االانث
يمتتعن هبا يف ممارسة خمتلف النشطة اليت ميارسها اذلكور حبيث يتوفر دلهيم املناخ امليلء ابملثريات الاجيابية يف اس تعامل
تفكريمه يف هاته النشاطات.
 عرض وحتليل نتاجئ الفرضية الثالثة'' :توجد فروق ذات دالةل احصائية يف التفكري وفقا للطور ادلرايس'' ولالجابةعن السؤال الثاين اس تخدمنا اختبار) (Tوذكل للتحقق من جود الفروق بني املتوسطات احلسابية والاحنرافات
املعيارية يف مقياس التفكري ،واجلدول املوايل يوحض ذكل:
اجلدول رمق ( :)08ميثل نتاجئ اختبار ) (Tللمقارنة بني متوسطات أبعاد التفكري حسب الطور ادلرايس.
ادلالةل االحصائية
Df T
S2
X
النوع N
املتغري املقاس
التفكري ذلوي صعوابت ابتدايئ 8.26 58.54 142
 0.508 352 0.66غري دال احصائيا
التعمل
متوسط 7.82 57.96 212
يتنب من اجلدول أعاله أ ّن:
 قمية (ت) للفروق وفقا للطور يف مس توى التفكري بلغت  0.66عند درجة حرية  352ومس توى دالةل  0.508ويهغري داةل احصائيا وابلتايل مل تتحقق الفرضية اليت تنص عىل وجود فروق داةل احصائيا يف مس توى التفكري حسب
الطور ادلرايس وابلتايل نرفض الفرضية ونقبل الفرضية الصفرية اليت تنص عن عدم وجود فروق داةل احصائيا يف
مس توى التفكري حسب الطور ادلرايس اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (ويتنبريغ)  2000اليت كشفت اىل عن
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عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية يف الداء عىل التفكري التأميل تعزى اىل متغري الطور ادلرايس ومتغري العمر
ميكن عزو هذه النتيجة اىل املنافسة القوية اليت يعمتدها املعلمني يف رفع مس توى التعلمي والهنوض ابملؤسسات الرتبوية
حنو الفضل واحتالل اعىل املراتب من خالل مواهجة لك الصعوابت والبحث عن حلول للمشالك اليت تتعرض طريق
املتعمل والاهامتم بذوي الصعوابت لتطوير تفكريمه.
 خامتة :يف الخري العمليات النفس ية هو مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من همارات التفكري اليت نس تخدهماملعاجلة وتعمل املعلومات النفس ية ،أو املعرفية ،والعمليات امخلس اليت تتأثر بصعوبة التعمل يه االدراك والانتباه واذلاكرة،
ما وراء املعرفة ،والتنظمي فاملعلمني مه هلم الولوية لتقدمي تقيمي املهارات للرتبوي النفساين ومه القدر يف فهم نقاط القوة
والضعف دلى املتعمل اليت ميكن أن ختدم كساس للتدخل الحق وحباجة اىل معرفة كيفية تفسري صعوابت التعمل وما
أماكن التعمل دمع واكامل املهمة .من دون هذا الوعي اذلايت والقدرة عىل حنو مالمئ عن النفس داعية ،والشخاص ذوي
صعوابت التعمل مه أقل عرضة للمشاركة يف دراسات ،أيضا من املهم أن ندرك أن معظم السلوكيات اليت تنطوي عىل
التعمل واخلصائص اليت تتداخل الكتساب ذوي صعوابت التعمل اكلقراءة أو الكتابة وميكن أيضا يضم القدرة عىل
اكتساب أو تفسري السلوكيات الاجامتعية وعىل سبيل املثال قد يكون للفراد صعوابت تفسري حصيح الوضاع
الاجامتعية وقراءة االشارات الاجامتعية ،وأهنا قد يترصف بهتور دون حتديد عواقب سلوكهم أو الاعرتاف بأمهية
التأمل والتفكري وحل املشالكت اخلاصة هبم (ما وراء املعرفة) أو التفاعل بني االدراك ومشاعرمه ومعتقداهتم عىل
سلوكهم.
ت
 مقرتحات ادلراسة :متثل أمه اقرتاحاتنا من خالل ما توصلنا اليه من نتاجئ اىل: البحث يف جمال التفكري ذلوي صعوابت التعمل حلل املشالكت. بناء برامج تسامه يف تطوير بعض همارات التفكري ذلوي صعوابت التعمل. توس يع ادلراسات اىل اس تخدام برامج قامئة عىل التفكري ملساعدهتم عىل ختطي املشالك النفس ية واملعرفية. قامئة املراجع: -1جودت حسن ،اندية ( :)2014بناء مقياس التفكري عند ذوي صعوابت التعمل دلى تالميذ الصف الول
الابتدايئ .العراق :جمةل مركز اببل لدلراسات االنسانية .اجملدل  /4العدد  .2جامعة الكوفة ص.437-410
 -2اخلطيب ،جامل محمد :)2009( .مدخل اىل الرتبية اخلاصة .الطبعة الوىل .الردن :دار الفكر.
 -3داودي محمد ،بوفاحت محمد :)2007( ،مهنجية كتابة البحوث العلمية والرسائل اجلامعية الطبعة الوىل .اجللفة،
اجلزائر :املكتبة الوراس ية.
 -4الزغلول ،عامد عبد الرحامن :)2012( ،مبادئ عمل النفس الرتبوي .الطبعة الثانية ،االمارات :دار الكتاب.
 -5زيتون ،جامل عبد امحليد ( :)2003التدريس ذلوي الاحتياجات اخلاصة ،القاهرة ،مرص :عامل الكتب.
 -6سلامين ابراهمي ،عبد الواحد :)2010( ،املرجع يف صعوابت التعمل الامنئية والاكدميية .د-ط .القاهرة مرص :مكتبة
الاجنلو املرصية.
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 -7الس يد ،محمد ابو هامش حسن ( :)2006اخلصائص الس يكومرتية لدوات القياس يف البحوث النفس ية والرتبوية
ابس تخدام  ،spasجامعة املكل سعود ،الرايض ،السعودية.
 -8صابر فاطمة ،عوض خفاجة ،مريفت عيل :)2002( ،أساس ومبادئ البحث العلمي .الطبعة الوىل ،مرص :مكتبة
ومطبعة االشعاع الفين.
 -9الظاهر ،حقطان امحد ( :)2008مدخل اىل الرتبية اخلاصة .الطبعة الثامنة .الردن :دار وائل.
 -10عبد الرؤوف عامر :)2007( .صعوابت التعمل مفهومه تشخيصه عالجه .الطبعة الوىل .املؤسسة العربية للعلوم.
 -11عبد اجمليد ابراهمي ،مروان ( :)2000أسس البحث العلمي العداد الرسائل اجلامعية .الطبعة الوىل ،عامن،
الردن :مؤسسة الوراق.
ت
 -12العتوم ،عدانن وأآخرون :)2009( .منية همارات التفكري .الطبعة الثانية .عامن الردن :دار املسرية.
 -12العتوم ،عدانن يوسف :)2012( .عمل النفس املعريف ،الطبعة الثالثة ،عامن الردن :دار املسرية.
 -13عريبات ،امحد عبد احللمي :)2011( .ارشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأرسمه .الطبعة الوىل .الردن :دار الرشوق.
 -14عيل ،صالح معرية ( :)2005صعوابت تعمل القراءة والكتابة التشخيص والعالج .الطبعة الوىل .عامن الردن :دار
حنني.
 -15عليان ،رحبي مصطف  ،غنمي عامثن :)2000( ،مناجه وأساليب البحث العلمي :النظرية والتطبيق .الطبعة الوىل.
عامن :دار الصفاء.
 -16فادمي ،روزين .ترمجة نزار عيون السود ( .)2011التفكري واالبداع ،دمشق سوراي :وزارة الثقافة.
 -17فتحي عبد الرحامن :)2007( ،تعلمي التفكري مفاهمي وتطبيقات الطبعة الثالثة الردن :دار الفكر.
 -18القباين حيىي ( :)2003مدخل اىل صعوابت التعمل ،تقدمي عطية الغول .الطبعة الوىل .عامن الردن :دار الطريق
 -19قطايم انيفة :)2001( .تعلمي التفكري للمرحةل الساس ية .الطبعة الثانية ،عامن الردن :دار الفكر.
 -20كواحفة ،تيسري وعبد العزيز ،معر :)2010( .مقدمة يف الرتبية اخلاصة .الطبعة الرابعة ،الردن :دار املسرية.
 -21ملحم ،سايم محمد ( :)2002صعوابت التعمل .الطبعة الوىل .الردن عامن :دار املسرية.
 -22املنيس ،محمود عبد احللمي ( :)2006االحصاء وقياس الرتبية وعمل النفس .الاسكندرية ،مرص :دار املعرفة.
 -23النويب ،محمد عىل :)2011( .صعوابت التعمل بني املهارات والاضطراابت .الطبعة الوىل ،الردن :دار الصفاء،
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 املالحق:اجلنس.................. :املس توى التعلميي ................ :عدد س نوات اخلربة................... :

السن.......... :
حتية طيبة
 ُأعد هذا املقياس بغرض البحث علمي ،ذلا نرجو أن تكون صادق يف اس تجابتك. س تجدون فاميييل مجموعة من العبارات اليت تصف مس توى التفكري عند ذوي صعوابت التعمل يف استبانة ،ونعدمكابلرسية العلمية فامي تدلون به ذلا نأمل قراءة لك عبارة قراءة جيدة مث االجابة بوضع عالمة ( )/يف العمود املناسب أمام
لك عبارة دون ترك أي عبارة ،وأن تعرب عن رأيك برصاحة.
متأكد غري غري
العبـــــــــــارات
الرمق
متأكد موافق
 01يس تطيع ذوي صعوابت التعمل أن يتأمل بشلك معقول
 02يمتزي ذوي صعوابت التعمل بعدم قدرته عىل اختاذ القرار
 03ال يمتكن من المتيزي بني الفاكر السلمية واخلاطئة
 04يمتزي نشاطه اذلهين ابلتأمل
 05يمتزي ابلقدرة عىل حفص العامل احمليط واختباره
 06ان ذوي صعوابت التعمل قادر عىل صياغة اس تنتاجات يف مواقف معينة
 07دليه القدرة عىل اس تخدام عقهل بدال من عواطفه
 08ان ذوي صعوابت التعمل دلهيم القدرة عىل التفكري الناقد
 09يتوصل ذوي صعوابت التعمل اىل نتيجة ما اعامتدا عىل توفر مقدمتني منطقيتني
 10ال يمتكن ذوي صعوابت التعمل من صياغة التعماميت
 11يمتكن من توليد أفاكر جديدة من خربات سابقة
 12دليه القدرة عىل تغيري احلاةل اذلهنية بتغري املواقف
 13يس تطيع ذوي صعوابت التعمل المتيزي والتفرد يف الفكرة
 14دليه القدرة عىل اس تخدام خمزونة املعريف
 15ميكل سعة خيال
 16يمتزي ذوي صعوابت التعمل بعدم القدرة عىل حتمل الغموض
 17دليه الاس تعداد لتحمل النقد
 18ال ميتكل ذوي صعوابت التعمل ادلافعية العالية
 19تزداد قدرته عىل التفكري الناقد بزايدة العمر
 20ال يوجد اثر ملتغري اجلنس يف قدرته عىل التفكري
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ميكن أن يعزى منط التفكري اىل متغري املس توى ادلرايس
يمتزي بطيء التعمل القدرة عىل املقارنة والتصنيف
ميتكل بطيء التعمل القدرة عىل املقارنة والتصنيف
يفتقد اىل التفكري احليس
ال ميتكل بطيء التعمل القدرة عىل صياغة التعماميت
يس تطيع فهم وهجات النظر بعقلية متفتحة
يسهم املناخ الصفي يف تطوير التفكري دلى بطيء التعمل
تؤثر طبيعة التعمل والرتبية الوادلية عىل تفكري ذوي صعوابت التعمل
تعزيز بطيء التعمل اجيابيا ابس مترار
ينبغي جتنب التوبيخ والتقريع
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The Contribution of Pedagogical Behavior

Labane Karim, Fahssi Med Ryad, Amrouche Mustapha

The Contribution of Pedagogical Behavior in the Execution of Learning Situations in the
Physical Education and Sports Session.
(Psycho-educational approach).
(1)
Dr. Labane Karim , Dr. Fahssi Med Ryad, Dr. Amrouche Mustapha (3).
(1), (2), (3) University of Algiers 3- Institue of Physical Education and Sport Algeria.
-Abstract: Many research in the teaching of physical education and sports field, we can
talk about the contribution to behaviors teaching for pupils to get to accomplish
Activity of physical education proposal from the breeder party, and this is a plan
search of a scientific connotation explores all notices researcher through a network
Note scientific tool.
The goal of our research was to highlight the determinants of students to
express behaviors that give the true picture of the creation of pedagogical interaction in
order to solve a problem that characterize the status of a proposed pedagogical Gel.
It has Touselnl to the presence of significant differences between the pupils who
seem correlation between their behavior and pedagogical have the Breeder's quota in
educational / learning.
- Keywords: Specific pedagogical, Pedagogical behavior, Teaching approach
competencies, The status of the problem.
مسامهة السلوك البيداغويج يف اجناز الوضعيات التعلمية
.أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية
.)(مقاربة نفس ية تربوية
)3(  معروش مصطفى. د،)2(  حفيص محمد رايض. د،)1(  لعبان كرمي.د
 اجلزائر- معهد الرتبية البدنية والرايضية-3جامعة اجلزائر
 أحد الفعال البيداغوجية اليت تعطي، يعترب تدريس مادة الرتبية البدنية والرايضية يف الوسط الرتبوي: امللخص وكذكل اليت جندها ونالحظها عند التالميذ يف وضعيات،الصورة احلقيقية ملعرفة أشاكل الترصفات البيداغوجية للمريب
.بيداغوجية رايضية معروفة
 هو توضيح احملددات البيداغوجية للسلواكت الرتبوية اليت حتدث أثناء احلصص،ان الهدف من حبثنا هذا
 وهذا بوضع العالقة املوجودة بني هذه الترصفات من خالل حتليل ش بكة مالحظة لبعض احلصص اليت،التعلميية
.يكون فهيا املريب والتالميذ عىل حاالهتم الرتبوية
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 اليت رأينا أهنا حتمل دالةل معنوية فامي خيص خلق التفاعالت البيداغوجية من حيث،فقد توصلنا لبعض النتاجئ
 وكذكل الحظنا وجود اختالفات معنوية من حيث،الارتباط احلاصل بني السلواكت البيداغوجية للمريب وللتالميذ
زايدة املعلومات والرشوحات بني فرتات التنفيذ احلريك للوضعيات املربجمة يف احلصص التعلميية وهذا ابختالف املقاربة
.)التدريس ية (ابلهداف وابلكفاءات
 وضعيات، التدريس ابملقاربة ابلهداف وابلكفاءات، السلوك البيداغويج، البيداغوجية اخلاصة: اللكامت ادلاةل.مشلكة
1-Introduction and research problem: The share of physical education and sports as a
means of educational means experimental depending on where the field to achieve the
objectives underlined the composition of the individual, so that the physical
movements made by the individual in his life at the level of a simple education in the
Framework orderly and structured working on the development and improvement and
development of the body and its components, and to provide the individual with the
knowledge, experience and skills that make it easier to satisfy his desires by trial and
all the mental aspects, social, moral and health psychological, Nash Viarafha "as" part
of the public education exploiting the motives of normal activity in each person for the
development of organic and harmonic and emotional side "(Nash Jay, 1948, p 13) this
will ensure the formation and development of the individual, to achieve the objectives
underlined at the level of groups as well as the role effective played by social and
psychological factors in helping the student teenager to practice physical education and
sports in high school.
The status of the problem is also defined as the situation requires the learner
(student) in dealing with a logical path leads to the result, on the track and the output
will be new or at least one, and calling him position to do the attempts such as the
construction of hypotheses, ask questions to search for intermediate solutions in
preparation for the final solution and compare the results and evaluate the problem
and that the situation is a model for the organization of teaching through awaken
curiosity and motivation of the learner through what question or ambiguity, and put
the learner in the status of knowledge building, restructuring Almhamat even employ
every learner mental processes the trigger inadvertently learning. "Malcom. D, " points
out in his book that the problem is: "pedagogical method allows the learner employ
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knowledge and experience and abilities acquired previously to reach prospective field,
required by a new condition or familiar, feel a real tendency to be considered and
resolved according to his abilities, and under the guidance of a teacher, depending on
the Doing multiple learning" (Malcom. D, 1972, p. 82).
The leading position of the problem and job stimulus being sought to raise the
puzzle which generates a desire for knowledge , and function Disdaktekah as it works
to provide an opportunity for the learner has the puzzle is also a developmental
function allows each learner to gradually crystallizes methods actors to resolve the
problem but on the teacher to pay attention to the degree of difficulty of positivism
problem , it should not be the problem for N overrun by the learners (pupil) must be
within the growth area of the problem.
And our focus on student -phase secondary as in phase age sensitive and
important to the associated physiological, psychological and emotional changes The
changes of these reasons due to physical changes and sexual anxiety, fear and unrest
that affect the formation of personal and deepen knowledge and different competencies
and this of course is linked to the share of physical education and sports, and is and
through which it is installed. Based on that pose problem as follows: What is the
impact of the status of the problem to show behaviors among students during the
pedagogical share physical education and sports?
- Partial questions:
1. Does the importance of using the method and status of the problem of pupils while
the share of physical education and sports have an impact on the psychological state
they have to express Slokathm pedagogical?
2. What is the status of the problem situation in the development of the confidence of
the students in the decision making in different positions to make Ylockathm
pedagogical?
3. What are the difficulties and obstacles that the student received in the share of
physical education and sports during the launch professor (teacher) of the status of the
problem?
Through these questions, we can suggest the following assumptions:
2017 جوان

)2ج/05( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

3

The Contribution of Pedagogical Behavior

Labane Karim, Fahssi Med Ryad, Amrouche Mustapha

2- General Hypotheses: The problem of the status of the effect on the psychological
state of the pupils, which is reflected on the show Slokathm pedagogical share during
physical education and sports.
2-1 - Partial hypotheses:
1. The use of the way the status of the problem of pupils while the share of physical
education and sports in the importance of the impact on the psychological state they
have in highlighting Slokathm pedagogical.
2. The status of the problem situation in the confidence of the students in the decision
making in various different positions to give Slokathm pedagogical development.
3. difficulties and obstacles which the student received in the share of physical
education and sports during the launch professor (teacher) of the status issue affects
Slokath pedagogical.
3- Research goals:
- Identify the extent of the impact of the problem position on the psychological state
of the students while the share of physical education and sports.
- Learn how to recruit students for personal acquisitions in giving solutions and
creativity while the status of the problem (teaching position).
- Know how they affect the status of the problem in the psychological state of students
based on self-esteem and how to take the decision at the various positions of trust.
- Know the obstacles and difficulties that students receive during the launch problem.
4- Identify concepts and terminology:
*Definition of Education: The meaning of development benefit and grew, for each
organism intentions and human and animal, and each of them a special breeding
methods, breeding rights begin before birth does not end only with his death, which
means abbreviated to create conditions conducive to personal growth to replicate the
growth of all moral and mental aspects, physical, and spiritual ... etc. (Houston. W,
1998, p18).
And sees the diocesan citing "John Milton": "that the full education is to make
a good human to perform any work, or special-year-old was, the accuracy, the
secretariat of skill in peace and war." (Nash J-B,1948, p 09).
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*Definition of share physical education and sports: The share of physical education and
sports an important means of educational means to achieve scorer ruler to the
composition of the individual so that the physical movements made by the individual
in his daily life on the educational level of the simple in the formal framework and
structure, working on the development and improvement and development of this
body and its components from all mental and psychological aspects and social and
congenital health, to ensure the formation and development of the individual and
harmony in his community and his country, and the best way to acquire these qualities
and development is the practice. (Postic. M, 1986, p. 17).
*Definition of efficiency: Is an effective business the ability to face a common area of
the situations which can be controlled thanks to the tension on the necessary
knowledge and ability to employ all familiar with in a timely manner, in order to
identify the real problems and solve them, adds the same researcher said that efficiency
is a goal of Being it requires to achieve integration and not the accumulation of
previous learning outcomes (Lamotte. V, 2005, p51).
*Definition of mental state: Are changes in cognitive structures through two Alastaab
and compatibility, where Alastaab process is a process where an individual takes
external events, experience and united with the already existing regulations.
The appropriate: is the opposite of Alastaab and her two construction or
installation of any they make comprehension Baelloukta for any event in the possible
environmental or second function they are changing the construction and installation
manner that enables it to be based more easily Bastaab similar events in the future,
which represents education in the broad sense or mental growth. (Mary Salim,
inspiration Sha'rani, 2006, p. 152).
*Behavior: "This is the act of linguistic acts were Hykih or by the individual, in
positions area." (Postic. M, 1986, P73).
*Pedagogical behavior: " Mjmuao educational performances that give the reading of the
actions of the disciples." ((Postic. M, 1986, P79).
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*Positivism problem: "a term indicating a problem that is found to be educated when
hiring, capabilities and skills Knowledge Group for the performance of a specific
activity." (Malcom. D, 1972, p. 48).
It means the problem that poses in front of the student (learner) to be material
to its activity and Talmath through which show his competence and habilities,
consisting status of components.
5-Methodological procedures for the search:
- Search method: Use in this research, descriptive and analytical approach to suitability
and the nature of the subject.
-Sample Search: was selected sample 've unintended way for high schools and
professors.
The sample of students have been selected at random, where we take the
regular rate of 01 % the research community, which numbered in the 13679 inventory
spread over 41 secondary, as we took 05 from the research community, consisting of
156 professor of physical education and sports spread over 41 secondary - term Algeria
west-.
-Search tools: Due to the nature of the study, use the questionnaire for both pupils and
teachers, and in the analysis of the results we used adequately tested squared.
6-View and analyze the results of the questionnaire addressed to the disciples:
Axe No. (01): How do you react when you ask a professor to the status of the problem
(exercise)? The goal of asking the question: Knowing the psychological state of the
students when you ask problem.
Table (01): represents the psychological state of the students when you ask problem.
1st test (t)
2nd test (t+3)
S/NS
Averege
Averege
Mental state before practice 20,15±1,31
24±1,24
S à p < 0.001
NS : non-significant difference / S : à significant difference
Mental
State After Practice 22,19±1,56
26±1,29
S à p < 0.001
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Figure 01: Histogram of the results of Mental satate among students.

*** Very highly significant
Analysis and discussion: Through Table Results (01) note that there are statistically
significant differences in favor of big value at the level of 0.05 and the degree of
freedom (03) as the value of Ca 2 calculated (1.76) which is greater than the value of
Ca 2 scheduled and valued (1.74) This means that there is a difference between the
reactions of students when you ask a professor to new pedagogical status.
Where we find that a large proportion of the estimated 58.08 research
sample are concerned and the proportion of 45.73% of the students feel intimidated,
while the few remaining percentage is represented by 26.17 react emotion. Through
the obtained results we conclude that the reaction of students when you ask a professor
to new pedagogical status lies in the concern, as it considers these new positions in the
important field of education to visualize the most effective solutions and the search for
a balance between understanding and adjustment "Breadth of the field of imagination"
and the ability to acquire new knowledge skills require greater perception of my mind
"going into the stage of the use of reason."
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Axe No. (02): Does Mr. B-jaek despite the lack of a good application? The goal of
asking the question: finding out if Mr. motivates the student to work and repetition of
erroneous attempts.
Table (02): shows whether the teacher motivates the student to work and repetition of
erroneous attempts.
1st test (t)
2nd test (t+3)
S/NS
Averege
Averege
Before
practice 23,45±1,56
26±1,20
S à p < 0.001
NS : non-significant difference / S: a significant difference
After practice 29,15±1,31
34±1,24
S à p < 0.001
Figure 02: Histogram of the results of the teacher motivates the student to work and
repetition of erroneous attempts.

*** Very highly significant
- Analysis and discussion: Through Table Results (02) note that there are statistically
significant differences in favor of big value at the level of 0.05 and the degree of
freedom (02) as the value of Ca 2 calculated (1.69), which is greater than the value of
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Ca 2 scheduled and valued (1.99) and the meaning of so 80.88 believe that Professor
encourages pupils despite the lack of a good application, while the percentage of
55.44 see the contrary, there are a small percentage estimated 13.67 not seem to
see their opinion.
Through the obtained results we conclude that most of the sample believes that the
promotion of a professor to students the basic element which is the ideal professor in
directing them and encourage them as playing the role of mentor and activated and
directed and takes into account all of the student's memory and repetition, and thanks
to these two elements up pupil what he wants from a professor at stake Education
facility.
Axe No. (03): When the failure of the student while he was in the completion of the
kinetics of skill Why touch with him? The goal of asking the question: to know the
reaction of the pupil when he failed to accomplish the skill mobility.
Table (03): Represents the reaction of the pupil when he failed to accomplish the skill
mobility.
1st test (t)
2nd test (t+3)
S/NS
Averege
Averege
Before
practice 43,65±1,56
46±1,29
S à p < 0.001
NS : non-significant difference / S: a significant difference
After practice 49,15±1,61
51±1,34
S à p < 0.001
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Figure 03: Histogram of the reaction of the pupil when he failed to accomplish the
skill mobility.

Analysis and discussion: Through Table Results (05) we note that the value of Ca 2
calculated (4.75) which is smaller than the value of Ca 2 Scheduled (5.99) at the
significance level (0.05) and the degree of freedom (02) This shows that there is no
statistically significant differences means that the ratio of great professors estimated
62.5 of Alostzh seeking aversion when the failure of students in the completion of
the kinetics of skill, while the proportion of 37.5 believe that students seek
convergence on themselves when they fail to accomplish in their kinetic skill. Through
the obtained results we conclude that the failure of the disciples when they affect the
completion of the kinetics of skill levels, with a difference in the difficulties and
obstacles to be overcome, but it is not easy to discover a way that helps Zlk.enbga here
that the student does not believe that the solution is impossible.
7-General Discussion: We have assumed that the use of the way the status of the
problem have an impact on the psychological state of the students while the share of
physical education, and through the interview results assumptions: (Malcom. D, 1972,
p. 102).
First, second, third and made whole, and through what we talked to him in the
theoretical side that features the new curriculum (approach competencies) makes solve
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problems the preferred method for effective learning, as well as noted by the Platform
for physical education in all phases of teaching / learning, "(Nash Jay, 1948, p 42) and
only gave his method of teaching only one Proof of this is what came in the Platform
for Physical Education and Sports (the second year in a secondary, No. 05, 2005),
where It confirms the foregoing.
And thus it becomes a way of solving problems (problem-way) teaching
method, adopted for effective learning which lends itself to the learner to be in
cognitive conflict, which leads him to a state of emotional imbalance, as the latter is
considered a catalyst pushes the student to go beyond the predefined Aqaba.
8-Conclusion: The share of physical education and sports is one of the means by which
her eloquent effect on the problems, which opposes the pupil in the educational field
and mitigation as an important means of education which aims to form the student a
comprehensive configuration of the physical, psychological, social, worse on the level
of education is considered as in educational institutions or on a social level, it is
through our study of the introduction to summarize that the share of physical
education and sports play an important role in improving the psychological state of the
pupils in the secondary phase through pedagogical dimensions.
"Also contributes to the proposal of the status of the problem in the beginning
of the process of pedagogical action learning to thrill students and sensitize them a
wake-up drive and limit their perceptions during the learning act to establish the
resources (concepts and theories), also lies the importance of the status of the problem
in the teaching-learning process in being provoke conflict mental cognitive makes the
learner in the case Alllatoazin emotional, and allow development of the pupils in the
heart of the learning process in the framework of individual and collective action,
where the situation presented the problem of learning to formulate a number of
techniques we have adopted in our country, which summarizes the technical
Mkunatena to the context, Sindh and instruction." (Malcom. D, 1972, p 121).
Through this study, we concluded that the share of physical education and
sports contribute in the development of the student's personality, it is also seeking as
teaching material in educational institutions to acquire motor skills and psychological
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and social behaviors that help the student achieve full figure under the new curriculum
approach competencies.
-Sources and scientific references:
-Houston. W, (1998): the effect of peer tutorson motor performance in integrated
physical education classes.
-Malcom. D, (1972): fundamental of scientific method in psychology, W.C. Brown,20m
Ed, Dubuque.
-NASH JAY, B, (1948): physical Education interpretetion and objective, NY, AS
Barnes CO.
-Postic. M, (1986) : Observer les situations pédagogiques. Ed: vigot, Paris.
-VINCENT LAMOTTE, (2005): Lexique de l’enseignement de l’EPS, édition PUF,
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- Abstract: Contemporary definitions of learning have tended to connect between the
occurrence of learning by both the brain as a physiological and mental construct and
as a psychological construct.
The aim is to reach the understanding of the breadth, magnitude, complexity
and potential of the human brain and its relation to different cognitive performances.
The dynamic concept of the mental cognitive formation and the processing of
information refer to the interactive of the changing nature of the neurobiological,
mental cognitive and motivational emotion of man in his response to the
environmental determinants. This point of view of the mental cognitive activity is one
of the newest and validity theories in terms of the philosophical framework that stems
from it, and the hypothesis that relays on, it is the unit of biological nervous and
mental cognitive and emotional composition of man. So the mental cognitive
performance is the product of the dynamic interaction between these dimensions or
determinants. Hence, performances are not static in their inputs, processes and outputs
and in relation to environmental determinants.
 اجتهت التعريفات املعارصة للتعمل للربط بني حدوث التعمل بلك من املخ كرتكيب فس يولويج والعقل كرتكيب: امللخص.س يكولويج
والهدف هو الوصول اإىل فهم اتساع وخضامة ودرجة تعقيد وإاماكنيات املخ الإنساين وعالقهتا ابلداءات
املعرفية اخملتلفة ويشري املفهوم ادليناميك للتكوين العقيل املعريف وجتهزي املعلومات اإىل الطبيعة التاكملية التفاعلية املتغرية
للتكوين البيولويج العصيب والعقيل املعريف والانفعايل ادلافعي ل إالنسان يف اس تجابته للمحددات البيئية وميثل هذا
املنظور للنشاط العقيل املعريف أكرث نظرايت التكوين العقيل حداثة ومصداقية من حيث الإطار الفلسفي اذلي ينطلق
 ويه وحدة التكوين البيولويج العصيب والعقيل املعريف والانفعايل ادلافعي ل إالنسان،منه والافرتاضات اليت يقوم علهيا
ومن مث فاإن الداء العقيل املعريف هو نتاج للتفاعل ادليناميك بني هذه البعاد أو احملددات وهذه ادلينامكية يف التأثري
. ومنه فاإن الداءات ليست اثبتة أو ساكنة يف مدخالهتا ومعلياهتا ونواجتها ويف عالقهتا ابحملددات البيئية،والتأثر
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- Introduction: Cognitive psychologists see that learning is a change in the cognitive
construct. This change is reflected in all cognitive performances in which the individual
expresses his or her knowledge, skills, or emotions. These definitions that proceeded
do not reflect the psychophysical changes behind the cognitive activities that product
all the cognitive and behavioral performances. This leads to the vagueness of these
definitions and their psychological, physiological and cognitive significance. This may
be due to the lack of connection between the physiological structures of the
mechanisms in activating performances or cognitive outcomes between the
physiological structure and the conditions that must be provided to make these
structures or physiological structures and conditions that must be provided reach the
good investment levels on the other hand.
Cognitive performance is a reflection of the continuous interaction of human
beings with the constant environmental determinants that are continuously changed.
Hence, the dynamics of mental cognitive performance involve several sources that
control it which are:
1- The determinants of the individual biological, neurological, mental, cognitive,
emotional
2- Identifiable environmental determinants.
3- The biological, cognitive and psychological interactions existing, interrelated and
derivative and has adopted several theories of this trend, including the theory of the
achievement mind and the theory of the attention simultaneous, synchronization, and
sequence processing operations PASS (Processus attentionnels simultanés et successifs(.
1- The interaction mechanism between Cognition and emotion (Cognition et Emotion)
Cognitive psychologists did not care about the effects of emotion on cognition,
or the effect of the emotion on all the functions and strengths of the mental cognitive
activity in relation to the cognitive inputs and methods of their use through processes,
storing and deriving information and ends with cognitive outcomes.
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The basic assumption upon which cognitive psychologists was built this
omission is that the hypothesis based on the lack of stability or consistency of
emotional and affective factors.
Gardner (1985) argued that passion is an important factor for employment and
cognitive effectiveness, but it increases the complexity of methodology and research
field.
Despite this omission, the studies and researches studied the relationship
between cognition and emotion (Cognition et Emotion) as (Smith, Lazarus, 85),
(Rusting, 95) and other studies.
The main core of these studies was the effect of emotion on cognition through
the study of different states of emotion (Sharqawy, 1996, p.198). There was another
tendency that rejected the relationship between emotion or feelings and cognition
among the proponents of this trend (Zajonic et Marphy, 1993), they justified their
position as following:
- The individual issues emotional and sentimental judgments about subjects, things and
people in spite of the lack of information available about them.
- The responses and reactions about people and things based on mere initial
impressions resulted from the degree of impact and its kind and direction.
- Emotions that we feel occur without prior knowledge and perhaps depending on
sensory perceptions and its response.
- These responses occur in spite of the lack of information on the subject of
impression.
Although the concept of emotion is indeterminate, the concept of emotion is
used to express specific and intense experiences that tend to be subjective and are also
used to express general sense (Denis, 1989, p73). However, the relationship between
emotion and cognition raises many questions:
- Is there a relationship between emotion and cognition?
- Do the emotional responses occur independent of the cognition field or the cognitive
processing?
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- Does the cognitive processing of any approach or independent stimulus of the
emotional aspects occur? (Alzayat 2006, p.595).
In fact, the familiarity effect of stimulus is a result of the interaction of certain
determinants such as attention, perception, and memory from one side and some
emotional determinants such as mode, emotional and affective from the other side that
the stimulus stimulate which have a large role in the speed of processing, storage and
retrieval of information depending on the nature of the effect of the stimulus
awareness in relation to emotion of the individual. So it can be determined that
emotional or feeling determinants activate, promote and support the cognitive
processing of a stimulus (Richard YF, 1993, p.128).
2- The interaction mechanism theories between cognition and emotion:
1-The attention simultaneous, synchronization, and sequence processing operations
Theory
- Processus attentionnels simultanés et successifs (PASS)
PASS's theory of the cognitive processing operation is resulted from the
conception of Luria (1902-1977) of physiological and neurological processes as a basic
organization of cognitive function. Luria is considered one of the most famous
scientists who affected the neuropsychology, psychology in general and
neuropsychological activity in particular.
This theory is a contemporary theory that allows a wide range of responses
across cognitive media with a focus on the cognitive processing operation rather than
outputs because:
- Attentive operations enable the individual to choose the stimulus, which is the aim of
the problem being solved or treated while ignoring the other stimulus.
- The simultaneous processing operation refers to the multidimensional simultaneous
treatment and processing and the mechanisms with the data of the interrelated and
reacted problem.
- Sequential processing operation: refer to progressive processing and treatment in a
sequential linear way of the problem that is the subject of the action strategy
processing to the forward.
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- Schematic processing operation that guide the three previous operations through the
generation and dissemination of strategies (DAS et al., 1994). Therefore, we perform
functional operations of the inputs to reach the desired outcomes (Decky, 1999, p160).
A) The basic premises of the PASS theory: This theory is important for its excellence
with a high degree of structural validity or formality, criteria validity and predictive
validity in its measurement of cognitive abilities and the most important hypothesis on
which it was based
First: The authors of this theory (Naglieri et Das, 1997 Naglier, 1999) believed
that any mental capacity test should be based on a clear and coordinated theory that
stems from good understanding of the functions of the basic psychological mental
operations of the brain.
Second: Any theory of the main cognitive operations should provide
information to the user of those specific capabilities that are related to the academic
success, success in work and difficulties that prevent it. And the theory should aim to
find the differential diagnosis and provide guidance for choosing or selecting effective
intervention programmed.
Third: Human capabilities can be partly provided by factor analyzing and don’t
result by it.
Fourth: The basic emphasis of the theory is the combination of two properties
which are:
- The measurement of the psychological operations should be based on observable
responses and objective judgment.
- This measurement will become meaningless if the interpretation is not accepted
through the theoretical construction on which it is based.
As the authors of this theory see
- The developing of the mental cognitive functions is a common product of the natural,
neurological, environmental and social structures of the individual.
- Higher mental cognitive functions of individuals such as thinking include speaking
and language having their own neurological, cognitive, social and environmental
origins.
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- Incorporate mental cognitive operations with the physiological or physiological
structures, in contrast to the complementary nature of these organizations in relation
to mental activity (Ratcliff, 2, R et al., 1994 P 186).
B) PASS theoretical processes:
-Attention processing operations: where the individual focuses on the chosen stimulus
or particular stimuli and at the same time neglects his responses to the other stimuli as
he chooses what attracts his attention. (Naglicier et Gotlling, 1997)
Attention operations are considered the basis of the human mental processing
operations. It keeps a state of stimulation that allows the individual to concentrate and
can be classified into two categories:
- Selective attention: means that the individual concentrate on the stimuli that are
related to the attention and ignoring other stimuli.
- Distributive attention: means the ability to do different activities without a decrease in
the efficiency.
- Synchronization processing operations: means a group of mental cognitive activities
that treat efficiency and effectively the different complex set of stimuli asynchronous.
The processing operations reflect the speed, accuracy and efficiency of processing and
admit the functional mental level of the individual in response to the situation. The
essence of the synchronization operation is that the components of stimuli can be
processed asynchronous. The synchronization tasks can be searched by checking the
parts of the task that is being processed.
- Sequential processing operations: the sequential processing of stimuli occurs according
to organizing the elements in a unidirectional sequence.
Das et al. (1990) admits that there are evidences that assure the synchronous and
sequential processing operations are used to acquire, store and retrieve information
because of task requirements and not because of their formulation or content.
- The Neurological Unit Operations for engineering and programming the Cognitive
Activity (Planning operations): Allow individuals to form and implement action plans,
and to assess the effectiveness, strength and efficiency of these plans later (AlZayat,
2006, p.627).
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C) The psychophysical principles of information processing by the brain: It is
recognized that the activity of the brain is not limited to the cognitive aspects, but
includes all the emotional and motivational aspects. However, these aspects are varied.
They take their place through the cognitive activity operations. There are several
principles that control the treatment and processing information within the brain and
its relation to learning operations. These principals assure a general theory with
neurological origins and it has important educational applications in the areas of
learning, remembering, thinking and problem solving.
Principle 1: The brain as a parallel synchronous processor: it means the ability of the
brain to process and treat many objects and tasks simultaneously in parallel and not in
sequence (Sporer, S.L 1991) in terms of thoughts, emotions, imagination, tendencies,
and others. It treats asynchronous in general contexts of social and cultural cognition
(Alzayat, 2006, p.589).
The educational applications of this principle:
1-Effective teaching is what will stimulate or do the acquisition of knowledge and its
acquisition, representation and activation by synthesis, derivation, generation and
employment. As it builds the experiences, preparations and abilities of the learner with
all these characteristics of the brain, so that the brain becomes positive and consultant
at the optimal level of excitement.
2-There is no single way to activate, vary or enrich the different properties of the brain.
(Alfarhati, 2005, p. 45).
Principle 2: The brain searching for the meaning, functions of experience and
knowledge: in order to interact positively with the environment. This principle
indicates that the previous research is the orientation survival and that it is an
important emotional basis for brain activity, which searches for the meaning and value
of the previous experiences and employs them environmentally, because the brain
needs to react with what is positive and familiar asynchronous with the stimuli to
interact and respond to them.
This dual process takes place at every moment during the wakefulness or sleep
for some experiences, which indicates:
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That this function may take certain methods but does not stop and is reinforced by
positive practices and extinguishing negative practices.
- Individuals are looking for a functional meaning and they are necessarily the ones
who make it so that it can be considered that the search for functional meaning
through mental cognitive activity is a natural function of the human brain.
- The learning environment must have three characteristics, that are: positive,
simultaneous and familiar (Alzayat, 2006, p.591(
Therefore, the lessons that are directed to the students must be meaningful,
simultaneous, develop students' experiences, close and reflect the attitudes of life.
Principle 3: Mental activation will stimulate all the physiological energy of the brain.
The brain is a member who works according to the physiological basis and learning. It
is a natural mechanism such as breathing, but it depends on some conditions, which
are:
- Learning can be disruptive or facilitative. Nero's nervous growth, nutrition and
interactions are complementary to perceptions, interpretations and experiences. (Denis,
1985, p. 231(.
- Stress, threats, or frustrations affect negatively and differently the psychological
reassurance, challenge and happiness affect positively on the efficiency of the brain
function (Ducarn, M.T, 1961, p102).
- Some aspects of brain neural network connectivity are affected by life experiences
The educational applications of this principle include the following:
1- The individual's ability to learn is affected by all what effects on the physiological
employment of his / her members.
2- Learning is influenced by the extent to which the growth of body organs, including
the brain, is affected by normal structural growth. Therefore, the assessment of how
the child learned or achieved depends on the inadequate and insufficient age.
3- All factors affecting health, such as nutrition, comfort, sports and others directly
affect the learning process.
Principle 4: The brain representation of the meanings is influenced by emotions,
emotions and motives: As this is the basis of cognitive learning based on meaning
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because learning is not a simple process, because the individual in learning is directed
by his emotions, feelings and motives on which relied the expectations, personal
prejudices, tendencies, self-esteem, and needs ...etc.
So we can't separate information from emotions or feelings, because it plays a
main role in the efficiency of the memory work because it facilitates the process of
storage and retrieval of information (Alfarhati, 2005, p.52).
The educational applications of this principle include the following:
1- We cannot separate between the emotional and cognitive aspect of the student, so
the appropriate psychosocial and emotional atmosphere must be provided in the
school.
2- The attitudes of students towards the material taught and teachers affect their ability
to understand and achieve academically, so the appropriate atmosphere and good
relations between students and teachers should be provided.
3- Teachers must recognize that the feelings and attitudes of students necessarily affect
the inputs of the educational situation, and it determines the efficiency of their
learning (Zayton, 2003, p.112).
Principle 5: The brain treats the meaning: through the modeling of the cognitive
representation for the meaning. The modeling means the classification and
organization of information according to hierarchical, tree, net or matrix models that
based on the including meanings, the brain acts as a designer that will accept, generate
and then generalize these results and classifications. it also will resist the requiring,
understanding, perception, classifications or meaningless information that are not
related, integrated, or consistent with an individual's information. (Alzayat 2006,
p.592).
The educational applications of this principle:
1- In order to fulfill the effective teaching, the learner should be encouraged to create
self-categorized or self-models of information based on subjective meanings that he or
she will accept in a subjective and personal way which is related to life outside the
classroom.
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2- Educational experiences and scientific material should be related to the real life of
the learner as he understands it, not as his teacher understands.
3- Although the educational materials are already programmed previously, it is best to
support learning by providing information to the brain that enables it to extract
classifications or models rather than imposing specific classifications or models (Denis,
1999, p.69).
2- The chart theory for Beck (Théorie de Schéma «Beek)
This theory focuses on the effects of anxiety and depression on emotional or
affective processing. This theory focuses on the distinction between initial or primary
activation of vertebrates and the activation that is based on derivation which Grafr and
Amndler (84) suggest. The initial activation is the mechanism through which the
verbal stimulus produces its various effects in the long-term memory, which represents
the activation strategy of concept terminals that are related to the same relationship.
This theory suggests that people with a high level of anxiety show some kind of
special attention to the threat inherent in the stimulus, while depressed individuals
show more tendency or susceptibility to the response and perception of the threat
associated with the stimulus and thus have a biased memory that retrieves the
threatening experiences more easy than its ability to retrieve the other experiences.
William and his colleagues (Williams et al., 1988) admitted some important predictions
that are associated with the effects of the anxiety and depression on the explicit
memory and implicit memory (direct memory and indirect memory), where their
hypothesis was that the explicit memory is the regrouping of the past goals and vice
versa. The implicit memory does not use the conscious regrouping of past events but
rather depends on the initial processes and the mechanisms that will stimulate the
interconnections and free repercussions of past experiences and events. So the
depressed individuals show explicit memory biased in favor of remembering and
retrieving the stimuli that contain the threat. While the anxiety individuals show
implicit memory biased toward the more threatening stimuli.
Williams and his colleagues (Williams et al., 1997) developed this theory in
which they saw that anxiety and depression have different effects, functions, and
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applications in the processing and treatment of information. Anxiety has a brain
function towards risk. As a result, all the correlations that are responsible to avoid risk,
or prevent it tend to provoke or the activation which has greater priority during the
processing operations for controlling or preventive controlling more than for the
conceptual terminals associated with the report information. (Williams et al., p.306).
On the other hand, in the case of depression, the individual tends to do some
kind of displacement of the goals he has failed to achieve. Hence, the conceptual
processing of the materials that accept internal learning and related to failure or
despair is more closely linked to this function than the processing based on the
cognitive perception correlations.
William and his colleagues (1997) distinguish between perception operations
and conceptual operations. The perception operations are an operation governed by
data, information or inputs. They are basic conscious operations that activate and
stimulate the implicit memory. On the other hand, the conceptual operations represent
the processing operations that depend on explicit memory in its stimulation and
activation.
William and his colleagues proposed that anxiety stimulates and activates the
perception processing of the threat associated with the stimulus while the depression
stimulate and activate the conceptual processing of the information associated with
threat. These assumptions lead to predictions that implicit memory bias is related to
anxiety and that explicit memory bias is associated with depression (Ocde, 2002,
p.106).
Comment: This theory has been able to analyze the different effects of anxiety and
depression on the processing and treatment of information, but it has been depended
in interpreting individual differences on cognitive processing of two variables of
personality variables which are the anxiety and the depression. They are not necessarily
essential components of human personality and therefore in fact their applicability is
limited to separate feelings of anxiety from depression but the theoretical studies have
shown an affective relationship between anxiety and depression.
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3- The net theory for "Bower" Théorie de Grille: Bower and his colleagues (1984)
suggested that the emotions or feelings are units correlated in a net of meanings with
many links to connect the physiological thoughts, systems, events and expressive
patterns.
-The emotional material is stored in a net of interrelated meanings in formulas of ideas
and expressions.
-The stimulation occurs and is distributed from the activation terminal to the other
endings that have a relation with it. The latter is distributed on the other endings.
-The emotional ends are stimulated by internal or external stimulus.
-The ideas are developed and stimulated by the activation of endings through a net of
correlation meanings.
-The feeling consists of a net of endings whose activation level exceeds than threshold
values for activation.
(A) The relationship between mood and retrieval: This relationship appears through:
1- The thinking depends on the compatibility of mood: the free implications of the
individual and his interpretations, ideas, provisions and estimates tend to the
compatibility of the mood.
2- The retrieval depends on the mood: Retrieval is better when the mood of retrieval is
compatible with the mood state during learning, where the mood state affects the
retrieval and leads to the activation of emotional terminals that are appropriate and
then these activations spread and distributed to the correlated endings. If there is a
compatible between the mood during learning and the mood during retrieval. This led
to the terminal activation which stimulates the cognitive units of the materials, so the
recall will be great. There are some theories that support this effect, including the
Tulving theory (1992) of coding that proposes the success of retrieval depends on how
close the mood of the individual during learning with his mood at retrieval.
3- The learning depends on the compatibility of mood: Learning will be better when the
emotional state of the individual corresponds to his emotional mood which he lived at
the time of learning.
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If the emotional mood or state of the individual is corresponded with his or her
condition at the time of acquisition or learning, the rate of remembering and efficiency
will increase.
4- The adopted mood principle: the increasing of the mood concentration exceeds the
activation, stimulation and implications level that happens through correlation net that
related to it (Da- Silva, 1989, p.125-153).
(b) The emotional state effect on the savings and memory principle: The save and the
memory are influenced by the emotional state of the individual, and there are some
principles that affect it:
1- The information and experiences that are tended to be stimulated or activated
through the psychological or emotional frame in which it acquired because this
psychological frame accompanied to these experiences and information.
2- The compatibility mood state activate the endings that are stimulated when the
learning are being acquired or save and it activate the meaning correlations in the
long-term memory or the meaning memory.
3- The information and experiences that are acquired during the good mood state are
learned and kept to be retrieved and memorized better than that are acquired during
bad mood state.
4- The more the information has emotions and feelings, the more power, stability, and
the harmony of the related meanings net and vice versa.
5- When the individual feels sad, this leads him to self-reflexive concentration on the
information and experiences which are related to failure, and depression. In this case
the much treatment and processing of any external stimulus, whether these stimuli
compatible with the sad state or different from it (Alzayat,2006, p.602).
- Comment: Alzayat 2006 sees that these assumptions on which this theory is based are
very simple. The feelings, emotions, and the mood state from one side, and the
cognitive concepts, and frames from the other side are terminals that are related and
integrated through the meanings correlation net inside the memory.
The cognitive units, or the information processing and treatment properties are
different in quality than the experiences processing and treatment, or the emotional
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properties. As the information processing and treatment, or the units, or the
information frames are subjected to the total principle or nothing and these are rapid
changes and the individual responses to it with more materiality.
Power and Dalglcish (1997) sees that the difference between the processing and
treatment properities of the cognitive aspects and the emotional aspects shows different
views of the results of these processing operations and its content, so the theories are
integrated and tangled.
We see that in spite of that this theory is based on main approach that the
emotional state of the individual affects the acquiring, learning, saving and,
memorizing, but it doesn’t put Controls and determinants to examine the validity of
the hypothesis on which it is based.
4- Rusting Theory (Théorie de Rusting): This theory distinguishes between the effects
of both personality and mood state on the pattern and rate of processing and treatment
of cognitive information. The author of this theory believes that there are three
methods that affect emotional processing through personality traits and mood state.
From the traditional approach point of view: both personality traits and mood state
have separate or independent effects on emotional processing.
From the meditative approach point of view: personality traits affect affective or
emotional processing indirectly through mood states on this processing, and there is a
significant effect of the interaction of both personality traits and mood states on the
emotional or affective processing. (Runco, 1990, p.42)
The following figure illustrates Rustin's assumptions
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Figure 1 the approaches
The effect of the personal traits and the mood state on the
emotional processing

Comment: This study differed from previous studies in this field, which dealt with the
effects of personality traits or mood states on the cognitive processing and treatment
and the emotional or mood processing and treatment as an independent, where this
theory came to study the impact of both personality traits and mood states in their
interaction and its impact on the emotional processing.
1. The cognitive reconstruction approach:
The cognitive structure of the individual became one of the central variables to
know his psychological state. Despite of the variation in the definition of cognitive
reconstruction, it relates to a rational approach of the treatment of human problems by
correcting his knowledge, ideas and mental methods. As well as being an approach
connecting the personal disorders of memory and ideas accumulated in the human
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mind and a method of appropriate mental interpretation of the individuals past and
present problems. Adler summed up this point of view in the following words:
- Human behavior is a twin of his thoughts.
- By modifying the ideas, the behavior will be modified. (Al-Farahati, 2005, p.64)
A - Justifications for the cognitive reconstruction approach:
1- The efforts of scientists to study the cognitive structure and clarify the role of the
environment in the modification of cognitive structure, and personal structures and
then change behavior or improve or modify it.
2- The emergence of the modern scientific revolution, in which the computer became
the cause and the result, and some analogues of the processing that occur in the
human brain with the processing of the computer in the form of (inputs - outputs –
feedback).
3- Emotions are the next thing that the man uses. First he is governed by the ideas,
and if his thoughts confused, he would begin to use the emotions. But this emotion
would be eliminated if it was settled on certain ideas as an alternative to the emotion.
(Ellis, 1994)
B- Objectives of the cognitive reconstruction: Theorists set a number of goals on which
the operations, procedures and techniques of cognitive reconstruction build, as well as
the individual mental and physical health. These objectives include:
1-Develop the will and ability of the self to change, modify, interpret and rationalize
things
2-Develop the individual's ability to tolerate and absorb frustration: through rational
interpretation, rational practices, and realistic practices, not self-harming and without
overstating positive or negative emotions.
3-Scientific thinking: study the indicators of the individual's beliefs and objective
knowledge and support them to be more rational and objective in interpreting his life
(AlFarhati, 2008, p. 486)
C- Characteristics of the cognitive reconstruction: Ellis (1994) put a list of
characteristics of the cognitive reconstruction:
1-Rent: cognitive reconstruction is provided through a relatively short schedule.
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2-Depth: concentrating on the real causes of the problem of the individual, and
increasing his understanding and his perception of the causes and sources of lack of
control and controlling over things and inability to continue performance.
3-Expansion: Do not think only of the individual symptoms, but thinking of other
problems in his life and help the individual to maximize the possibility of a happier
and more satisfying life.
D- Assumptions of the cognitive reconstruction:
1- Human thought is considered as a conscious operation that is determined by his
emotions, motives and behavior. Therefore, the problem of the individual lies in the
feeling field. The person under the pressure positions needs to help him to discover the
sources of strength in his life that is surrounded by his emotions and feelings.
2- This tendency is based on an assumption that some individuals pursue irrational
ways of thinking, that lead to irrational behavior in the environment where he lives, as
well as those around them. The rationality of the individual's thoughts and behavior
can be judged by the real ideas, the possibility to help the individual to achieve his
goals.
3- The ability to process information and create cognitive representations of the
environment, which is essential and central to human adaptation and survival.
4- The cognitive processing in human beings takes place at different levels of
awareness as means of improving their efficiency and adaptability. This approach
assumes that cognitive processing takes place in a continuous form that extends
between feeling and unconsciousness, resulting in different degrees of awareness and
the ability to process information appropriately.
5- One of the basic functions of cognitive processing is "personal construction of
reality" where man actively participates in understanding reality through the cognitive
processing system, a process that includes a degree of creativity, as the meanings are
simply derived from the experiences of individuals and the understanding according to
certain characteristics including:
- Cognitive structures (diagrams).
- Previous experiences which succeeded in providing content for these constructions.
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- Characteristics or features of current construction (Rafea Naser, 2003, p.112).
1- Information processing serves as a directing and guiding principle for the emotional,
behavioral and physiological components of the human experience.
2- Psychological disorder is characterized by hyper disorder in the activation of the
meaning-building structures in the information processing system, psychological
disorders vary to the extent that the cognitive disorder is resulted from the increasing
of the activation in the unconscious schemes or weak activation of the most adaptive
schemes, Cognitive reconstruction is an internal learning process that includes the
reorganization of cognition, ideas related to the relationships between different events
and environmental indicators. Here the cognitive reconstruction operation consists of
the following steps:
- Identify illogical thinking patterns.
- Helping the individual to understand the negative impact of irrational thinking
patterns.
- Training the individual on everything that would develop self-control (Ellis, 1994)
- Comment: The authors of this trend believe that the cognitive structure of individuals
with negative emotions, who are aware of their lack of competence and control, should
be rebuilt. The authors also believe that the relationship between the person and the
environment can be described according to the mutual inevitability between the
internal constructs of the meaning- making or diagrams and the characteristics or
features of the environment.
- Conclusion: The dynamic concept of mental formation and processing of information
will raise the ever-changing interactive integrative nature of the neurobiological and
mental cognitive configuration of responses. PASS is a contemporary cognitive theory
that assumes that the growth of mental cognitive functions is a common product of the
neural structure and the social environment of the individual. The higher functions
have their own neurological, cognitive, social and environmental origins, and there is
integration between mental cognitive processes and neurological physiological
organizations.
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The concept of cognitive processing operations (PASS) represents four types of
processing operations: attention-processing, synchronous processing, sequential
processing, and planning processes, where contemporary definitions of learning can be
seen as a link between what occurs in the brain as a physiological structure and what
happens in the mind as a psychological formation.
Brain activity includes all emotional and motivational aspects and is not limited
to academic or technical aspects.There are several principles that govern the processing
and treatment of information within the brain that are related to the learning process
and have important educational applications in the fields of learning, memory,
thinking and problem solving.The mood affects the retrieval and may lead to activate
the appropriate emotional endings and then distribute the activation of these stimuli to
the associated endings.
Through the meditative approach, Rusting's theory considers that personality
traits affect affective or emotional processing indirectly through mood states on
emotional or affective processing.
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must not be published for any other journal or conference at
the same time. It has never been rejected in any scientific
journal or conference.

2. The researcher will fill out a special form signed by him,
provided that the author of the article determines his

academic rank, the body to which he belongs, his personal
address, telephone and e-mail, as well as a summary of the

curriculum vitae. The researchers will receive the form from
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the magazine's website, /labs.univ-msila.dz/lls and send the
research via e-mail to: skillslife250@gmail.com

3. To send two copies of the scientific research to the
magazine, an electronic copy "CD", a computer-based paper

"A4" on one face, (Simplified Arabic line, 14 lines, spacing

1.0, bold black color for the main title and subtitles. The
margins 3 cm from each side and the forms, tables and
pictures are electronically inserted in their positions within

the text. Search pages must not exceed 20 pages and at least
15 pages, including shapes, images, tables, and references.

4. Research shall be subject to confidential arbitration to
determine its suitability for publication. Research is not

returned to its owners whether accepted for publishing or
not.

5. The research should be organized as follows:

- First Page: Research title - Researcher's Name, Scientific
Rank, and Title - Summary.

- For field studies - the article includes the following

elements: Introduction: Includes the definition of the study
and the motives for choosing the subject and the
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establishment of the scientific arguments. The study consists

of a problem that includes (the scientific bases of the study,

questions, hypotheses, concepts, importance, objectives and

previous studies ...) as well as (information and knowledge ...
related to the study and its variables) and the field or applied

field which contains (exploratory study; study tools and
procedures;

the

statistical

methods

used...),

and

the

presentation and discussion of the data in the light of the
previous studies. Conclusion: Includes conclusions and
recommendations. And finally references and supplements.

The theoretical question should include: Introduction:

Introducing the problem - presenting previous studies on the
subject to give a picture of the subject, then reviewing the

elements of the subject through characteristics, relations,

contradictions, consistency and gaps - proposing a solution to
the problem in question - and finally a summary containing a

summary of the ideas and conclusions, and may be
suggestions or recommendations.

6. The research must contain an abstract of up to 100-150
words in the language in which the research was written
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(Arabic, English, French), and also a summary of a maximum
(100-150) words in Arabic if the research is written in
English, or French, with key words.

7. The scientific term shall be mentioned once in the research
in Arabic beside the term in English or French at the time of

its first appearance. It shall suffice thereafter to write in
Arabic.

8. Figures and images should be numbered as they appear in

the search in small brackets (), and their meanings are placed

under the form (Font: Simplified Arabic 12). Tables are
numbered in the same manner, and ordered according to
their significance starting from the top.

9. After acceptance of the research for publishing in the
journal, the researcher is committed to the required

corrections. The researcher then obtains the official

document by accepting his research for publishing in the
journal.

10. If the research is accepted for publishing in the
laboratory magazine, it should not be published anywhere
else in accordance with the law.
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11. The researcher and the participants shall obtain a copy of
the version of the journal in which the research is published.
12. References:

Follow the margins in Metn on the American Psychological
Association (APA) example (Zahran, 1977, p. 146).

The reference is written at the end of the research or study
as follows:

- Documentation of Arabic or foreign book: The following
order shall be considered:

Name of Researcher: Year of publication (in parentheses),

title of the book, followed by: edition, publisher, place of
publishing. For example:

Abu El-Nil. Mahmoud El-Sayed (2009)Social Psych .ology,
Arab and World. First Edition, Cairo, Egypt: The AngloEgyptian Library.

- Johnston, M. (2009). Perspective, persistence, and learning.
Thousand Oaks, CA: Sage.

- The research published in the magazine expresses the views

of the book, and does not necessarily reflect the views of the
editorial board.
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