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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 مقدّما ً للنشر
لأي ّة مجلة أو مؤتمر في الوقت نفسه .ولم يسبق أن ر ُفض نشره في أي ّة مجلة أو مؤتمر علمي.

 -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،
مجلة علمية دور ية محكمة
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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 ٍ
الأكثر باللغة العربية إذا كان البحث مكتوبا ً باللغة الإنكليز ية ،أو الفرنسية .مع تحديد الكلمات

المفتاحية (.(Key words
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 -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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العنوان/الباحث(ون)

الصفحة

.1

وقفة تقميية مللمح خشصية الأخصايئ النفساين حسب تصورات الطلبة و آراء املامرسني -
دراسة وصفية -د .حافري زهية غنية /جامعة سطيف  2و آأ .بومعزة فتيحة /جامعة
سطيف 2
املتغريات الاجامتعية والثقافية لتصور املرض النفيس و أآساليب عالجه د /رانيا الصاوي
عبده عبد القوي  .جامعة القصمي -اململكة العربية السعودية ومدرب دويل معمتد تمنية
برشية من جامعة كولومبس بأأمرياك
مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة وعالقهتا ابكتساب املهارات
اخللقية للطفل :من وهجة نظر املعلامت مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص د .اخالص
حسن عرشية– جامعة اخلرطوم  /د .ر الرش يد احلبوب– جامعة اخلرطوم ،د .رهام انور
محمد حسن جامعة سطام اململكة العربية السعودية
مؤرشات الصحة النفس ية دلى الطلبة اجلامعيني يف ضوء مجموعة من املتغريات طلبة
جامعة تلمسان – منوذجا -أآ .فاضل فايزة جبامعة أآيب بكر بلقايد تلمسان – اجلزائر و أآ.
سعدون مسية املركز اجلامعي عني متوشنت -اجلزائر
اثر الأجور والرواتب عىل املوازنة الاقتصادية وانعاكساهتا عىل تمنية القطاع احلكويم
(التعلمي أآمنوذجا) اعداد /ش يخة سلطان الرويس ،وليىل عبدهللا الرسحاين

34-11

.6

اسهامات الرشاد النفيس والرتبوي يف تعزيز قمي املواطنة دلى تالميذ الس نة الثالثة من
التعلمي الثانوي دراسة ميدانية بثانوية احلاج عالل بن بيتور مبتلييل -ولية غرداية -أآ .الزهرة
بوهمراس اجلامعة :قاصدي مرابح ورقةل و أآ .توفيق بن ميينة ابو القامس سعد هللا (اجلزائر
 )-2ا :فاطمة معريات  ،جامعة قاصدي مرابح ورقةلعرس القراءة وعالقته ابلتوافق النفيس دلى تالميذ الس نة اخلامسة ابتدايئ .أآ .مرابح امحد
تقي ادلين جامعة الاغواط أآ .ونوغي حبيبة ،جامعة املس يةل.
رضا الأساتذة عن التكوين أآثناء اخلدمة و عالقته ابلأداء البيداغويج دراسة ميدانية
نرسين نذير جامعة اجلزائر 2
الثقة ابلنفس مكتغري وس يط يف العالقة بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين دلى
معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظات غزة .د .جناح عواد السمريي جامعة ا ألقىص -غزة

.10

واقع النظام الرتبوي اجلزائري يف ظل الصالحات اجلديدة وعالقته ابلعنف يف الوسط
املدريس أآ .فنيش حنان جامعة ابتنة آأ .عريوة نسمة جامعة تونس

م

الرق

فهرس المحتو يات

.2
.3

.4
.5

.7
.8
.9
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االفتتاحية
ياتي هذا العدد الخامس ()05للسنة الثانية على التوالي من مجلة الجامع في

الدراسات النفسية والعلوم التربوية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،والذي اشتمل على

مجموعة من البحوث والدراسات ذات الصلة بمواضيع وأهداف المجلة .حيث تتم انتقاء عددا
من المقلات المستلمة من لدن السادة الباحثين من داخل وخارج الوطن من بين كم مشجع
جدا من المقلات المرسلة والتي في مجملها تتميز بالجدية والاصالة والجودة حيث عكفت هيئة

تحرير للمجلة على تنو يع محتوى المواضيع والمقالات المنشورة والمحكمة التي ترتبط ارتباطا وثيقا ً

باتجاهات البحث العلمي في مجال البحوث والدراسات النفسية والتربو ية .وحرصا منها على

تحقيق هذا الهدف؛ فقد جاءت مواضيع هذا العدد لتتوج سنتين من العمل المتواصل رغم
كل التحديات والعقبات التي نواجهها ،وفي هذا الصدد نشكر كل من ساهم في انجاح هذا
العمل انطلاقا من هيئة التحرير ورئيسها وكذا الهيئة العلمية من داخل الوطن وخارجة وكذا

عموم الباحثين الذين وضعوا ثمرة جهودهم في هذه المجلة الناشئة والواعدة باذن الل ّه ،كما

نشجع جميع الاساتذة والباحثين على ارسال مقالاتهم واعمالهم ونعدهم بتحكيمها ونشرها في

الاعداد القادمة ان شاء الل ّه.

عن هيئة التحرير

د.مكفس عبد المالك
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وقفة تقيمية لملمح شخصية الأخصائي النفساني

د .حافري زهية غنية أ .بومعزة فتيحة

وقفة تقميية مللمح خشصية ا ألخصايئ النفساين
حسب تصورات الطلبة و آراء املامرسني
دراسة وصفية -Evaluative Function Personal Psychiatrist by Students of Perceptions and
Opinions of Practitioners -Descriptive studyد .حافري زهية غنية /آأس تاذة حمارضة /جامعة سطيف 2
أآ .بومعزة فتيحة /آأس تاذة مساعدة /جامعة سطيف 2
 امللخص:يعترب عمل النفس العيادي من بني أآمه ختصصات عمل النفس ،يقوم عىل الإملام ابجلانب النظري و ما اكتس به الفرد من
معارف خالل مساره اجلامعي ،و أآيضا عىل همارته كعيادي و كفاءته يف توظيف هذه املعارف يف حدود اإعداده و تدريبه
و اإماكنيته.
وهنا نتساءل اإن اكن الزاد النظري والتجهزي املعريف اذلي حصل عليه اخملتص أآثناء تكوينه اجلامعي ابجلزائر ( ابلنظامني
الالكس ييك ونظام  ) LMDاكفيا ل إالملام والتحمك مبا هو أآسايس ورضوري من وسائل تشخيصية و عالجية تتجاوب
مع معاانة معالئه للتكفل هبم التكفل اجليد؟
و ابعامتدان عىل اس تبيان مغلق وزع عىل عينة من طلبة عمل النفس العيادي وممارسني عياديني مبختلف املؤسسات،
سعينا من هجة لس تطالع آراءمه حول واقع املامرسة العيادية يف اجلزائر يف ظل مجةل من املؤرشات اليت تعكس
التكوين الأاكدميي اجلامعي من مقررات و وحدات دراس ية و مداها البحيث والتطبيقي؟
ومن هجة أآخرى مدى مسامهة هذا التكوين يف بناء ملمح واحض يس تجيب ملتطلبات الواقع املهين وجودة املامرسة
العيادية؟
اللكامت املفتاحية:
طلبة عمل النفس العيادي  -املامرسني العيادين -التكوين لأاكدميي اجلامعي -واقع املامرسة العيادية
Abstract
Clinical psychology’s considered as one of the most
important disciplines of psychology, based on knowledge of
the theoretical aspects and individual knowledge that the
person required through university cursus, and also on the
competence as clinician and efficiency in employing this
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knowledge within the limits of preparation for employment,
training and his potential.
We wonder if the theoretical treatment and cognitive
input obtained by the competent during the University set up
in Algeria (classic or LMD system) are enough so he can
manage and control what is essential and necessary among
diagnostic and treatment means that respord to this patient
suffering and so provide him with the best?
by adopting a closed survey that was distributed to a
sample of
clinical psychology students and clinical
practitioners in various institutions, we have tried to know
their opinions about the reality of clinical practice in Algeria,
in the light of a number of indicators reflecting the
University academic training of study's units and programs
and its practical and research extent?
And besides, now important is the contribution of this
academic training in constructing a clear perception that
responds to the professional reality requirements and the
clinical practice quality.
key words: clinical psychology students - clinical
practitioners - University academic training - the reality of
clinical practice
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د .حافري زهية غنية أ .بومعزة فتيحة

مقدمة:
احلديث عن عمل النفس العيادي كعمل قامئ بذاته منفصل الكيان عن ابيق جمالت عمل النفس ،جير اإىل
احلديث عن املامرسة النفسانية اليت أآحضت تواجه عديد التحدايت و اليت جتلت من خالل تعدد الطلب عىل اخلدمة
النفس ية ،واختالف املرجعيات النظرية .ا ألمر اذلي دفع ابلقامئ بكذا همام ذات بعد اإنساين متبلور يف وظيفة عالجية
للتخفيف من املعاانة .وكذا بعد اجامتعي لتحقيق اكرب قدر من التكيف للمجمتع وللفرد اذلي يمنو ويتفاعل فيه .دفع به
حنو التفكري مبرشوع همين متاكمل ومؤسس بد أآ من آليات التكوين اليت خيضع لها العيادي مس بقا يف اإطار املسار
اجلامعي ،مرورا بطبيعة املرجعية النظرية اليت تقدم هل .ودورها يف صقل وتلقيح هماراته ،ابلإضافة اإىل الفرص املتاحة
للتكوين التطبيقي اليت تلعب دور تمكييل يف حتديد اطر اخلربات اليت تتكون بفعل الاحتاكك املبارش مع احلالت
ومالمسة الواقع املهين املنتظر.
أ
يأأيت املرشوع املهين للمامرس العيادي كذكل من الخذ بعني الاعتبار للطلب الفردي وامجلاعي ،ومدى حاجة
املؤسسات حاليا اإىل هذه اخلدمة احلساسة .مبقابل سعيه اإىل حتقيق درجة من التكيف يف مواهجة تداعيات هذا
التدخل الإنساين ،خاصة يف وضعيات حمكية حيتاج فهيا كشخص مسؤول عن أآداء همام معينة اإىل قواعد صلبة تقاوم
التداخل وتؤمن هل نوع من امحلاية النفس ية وهو ما تشري اإليه الطرق العيادية اخملتارة يف تناول بعض الفئات احلساسة
مكرىض الرسطان ،حالت الانتحار ،والصدمات النفس ية.
اإن تناول مرشوع همين ل ألخصايئ النفساين حيمت علينا اخلوض يف بعض التفاصيل املتعلقة ابلربانمج التكويين
املسطر داخل اجلامعة ،والوقوف منه وقفة س يكومرتية حملتوى وطبيعة معطيات املقاييس ومدى اس تجابهتا لبعد تكوين
وتكريس الهوية املهنية وطبعا مبرجعية ثقافية أآصيةل ،بعد التجديد يف املكتس بات حبيث تتناسب وتغريات العرص وكذا
التحولت اجملمتعية .بعد المتكن وادلقة يف اختيار ا ألدوات والطرق العيادية املناس بة ،و أآخريا مدى مسايرة لك هاته
ا ألبعاد للبعد ا ألخاليق.
تق
هنا يأأيت طرح عديد التساؤلت اليت نرجو الإجابة عهنا يف هذه الورقة .ابعتبارها وقفة ميية للمامرسة
النفسانية من خالل:
 التصورات املس تقبلية للطلبة و أآراء املامرس النفساين تصورات الطلبة اليت تبلورت بطبيعة احلال من خالل ما مت تقدميه من مرجعية نظرية يف صلب املقاييسوالربامج املقدمة يف التكوين اجلامعي بنظاميه الالكس ييك و .LMD
 تصورات الطلبة املبنية عىل أآساس تفاعل داخيل وتأأثري متبادل بني التكوين النظري والسامت الشخصيةاليت دفعت حنو اختيار وظيفة مماثةل.
س
 من خالل آراء املامرسني امليدانيني مكعاش يويم لهوية همنية حتتك اب مترار مع الطلبات الفردية وامجلاعية. من خالل أآراء املامرسني النفسانيني عند اختبارمه ملدى صالبة وموامئة التكوين اجلامعي السابق ملتطلباتاملهنة.
 احلديث عن النقائص اليت جاءت يف مفاهمي التصور والراء حول همنة املامرس النفساين.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 -Іاملامرسة النفسانية:
شلكت معامل خشصية اخملتص النفساين املامرس موضوع اهامتم عديد املساهامت اليت معدت اإىل حرص
حمتواها .وتساءل يف هذه الصدد ( Guillec )2000عن امليول وادلوافع اليت حترك الفرد لختيار التكوين يف عمل
النفس العيادي .ملاذا؟ وكيف؟
أآما  )2006( Perron et collفقد قدم مساهامت قاعدية لتوضيح أآساس املامرسة املهنية للمختص النفساين
بد أآ ابلتكوين الأويل واملس متر والتطبيق الصارم ل ألخالقيات ،وصول اإىل اس تخدام الاختبارات و الادوات املتاحة.
أآشارت  )2002( Castroاإىل خصوصية املامرسة النفسانية مقارنة ابملامرسات الصحية ا ألخرى و تساءلت
عن وجود همنة للمختص العيادي ختتلف عن همن أآخرى يف جمال الصحة .ول إالجابة عن التساؤل معلت عىل حتليل
نشاط اخملتص العيادي كام هو مدرك من رشاكء العمل وكذا من طرف اخملتصني أآنفسهم .ويتضمن حتليل هذا النشاط
ثالث حماور آأساس ية متثلت يف:
 التساؤل حول الهوية املهنية املدركة. -خصوصية التدخل النفيس.

 بعض العوامل اليت تعيق التعريف بمتزي همنة اخملتص ،وانهتت بطرح بعض احملطات اليت هتدف اإىل تقوية مسةاملهنية.
ويرى ) Chabrier et Benedetto (2013أآن تكوين اخملتص يف عمل النفس العيادي هو عبارة عن
سريورة دينامية تس تدخل الفرد املتكون (دينامية خشصية) يف حماورة بنيوية مع حميط التكوين (ظروف خارجية) ،ويف
هذه العملية يلعب ا ألخصايئ املامرس دور أآسايس بواسطة ا إلرشاف (ردود الفعل ،النقد البناء) اليت يقدهما للطالب،
ابلإضافة اإىل نتاجئ النشاطات اخلاصة ابملرتبص يف هذا اجملال.
وعليه مفامرسة عمل النفس العيادي تس توجب أآن يكون الفرد خمتصا نفس يا ،وان يكون كذكل فهذا يعين انه
تلقى ما يكفي من املعطيات النظرية والتطبيقية اليت ختوهل القيام مبهام ونشاطات خاصة تصب يف منعرجات متنوعة
اكلفحص النفيس ،املعاينة النفس ية ،التدخل النفيس ،التكفل و العالج النفيس .وابلرمغ من هذا التنوع يف أآشاكل
املامرسة النفسانية اإل أآن ا ألصل فهيا يعود اإىل مدى التحمك جبدية يف آلية الفحص النفيس اذلي يعترب من بني ادلللت
المكية والكيفية لوجه هذه املامرسة .وهو هبذه املزية يعرب عن "مجموعة من اخلطوات التقنية املؤدية اإىل حتديد مخس
متغريات يف خشصية الفرد كام خلصها النابليس ( : )1998
 التعرف عىل اضطراب الشخصية يف حال وجوده. حتديد الاضطراب وتصنيفه. -حتديد منشأأه.
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د .حافري زهية غنية أ .بومعزة فتيحة

 -فهم أآبعاد الشخصية ومدى نضجها

 مقارنة التناسب بني النضج والعمر الزمين"ولبلوغ هذا الهدف أآكد لك من  )2014( Andronikof et Fontanعىل رضورة التكوين املتعمق يف عمل
النفس املريض ،ابلإضافة اإىل حتمك جيد يف الاختبارات النفس ية .حبيث يبقى الفحص النفيس نشاط عيادي ابمتياز
يعمتد عىل ثالث رشوط تمتثل يف:
 -طريقة تنفيذه.

 -طريقة فهم النتاجئ.

 طريقة اإعطاء الأمهية للنتاجئ.حيث تتشلك معلية التنفيذ مبعاينة أآولية تسمح للمختص بأأخذ الوقت الاكيف للتفاعل مع احلاةل وتوضيح
الطلب ،وحتديد أآهداف الفحص واحلصول عىل املوافقة ،وتعمتد معلية الفهم اليت ترتبط ابلنتاجئ عىل قدرة اخملتص يف
بلورة رؤية واسعة ومتاكمةل للتوظيف النفيس .ليمت تفعيل لك هذا يف معلية التشخيص وطرح التدخل الالحق
املناسب وطبيعة احلاةل .من هنا ميكن القول ابن الفحص النفيس كام أآشار اإليه فيصل عباس(  )1996يتطلب دراسة
وافية للشخصية وتقدير اإماكانهتا وفهم جوانهبا ادلينامية الفاعةل واملؤثرة والكشف عن الرصاعات والإشاكلت النفس ية.
ويمت ذكل من خالل الفهم العميق ألبعادها اذلاتية واملوضوعية ،وفهم مس توايهتا الواعية والالواعية .كام يؤكد زقار
( )2015ان الفحص النفيس ادلقيق يرتكز دامئا حول سؤال مرجعي أآو حموري يتضمن مشلكة العميل ،وعىل أآساسه
يعمل اخملتص عىل مساعدته وكذا ارسته عىل التبرص ابملشلكة املطروحة واختاذ القرارات املالمئة يف التعامل معها .غري
أآنه نظرا للحداثة اليت تمتزي هبا همنة ا ألخصايئ النفساين يف جممتعنا فهيي ل ختل من صعوابت ترتبط بأأدائه من هجة ،و
ابلبيئة اليت يتكون ويزاول نشاطه فهيا من هجة أآخرى.
وقام روتر ( )1971بتصنيف املامرية العيادية اإىل ثالث مس توايت أآدائية مؤسسة ملهنة اخملتص يف عمل النفس
العيادي ومتثلت هذه املس توايت يف:
 املس توى الأول :المتكن من قياس اذلاكء والقدرات العامة مبا يف ذكل البعد التنبؤي ومدى تأأثر الفرد ابلظروفاحمليط اذلي يعيش ويتفاعل فيه.ابلس تعانة بأأدوات مؤسسة خصيصا للقيام هبذا ادلور ،واليت من بيهنا
الاختبارات اليت تعترب " مجموعة من املثريات أآعدت لتقيس .بطريقة مكية وكيفية بعض العمليات العقلية أآو
سامت معينة يف الشخصية أآو دراسة الشخصية كلك مبختلف جوانهبا ادلينامية".
 املس توى الثاين :وصف وتقيمي الشخصية مع حتديد أآوجه الاختالل يف السلوك من شذوذتوافق.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 املس توى الثالث :التدرب والتحمك يف الليات العالجية اليت حتقق هل درجة من التدخل الفعال اذلي يتناسبونوع الاختالل احلاصل دلى الفرد ،وتزيد يف مصداقية تدخهل مقارنة مع التدخالت املنافسة.
 -1أآداء الأخصايئ النفيس العيادي يف النصوص القانونية اجلزائرية:
إاهمتت اجلزائر كغريها من ادلول بتطوير املامرسة النفس ية ,فاكنت البداية ا ألوىل لتأأسيس اخلدمة النفس ية
العمومية من خالل أآول قانون أآسايس صدر يف اجلريدة الرمسية يف اإطار املرسوم التنفيذي املؤرخ يف  16أآفريل 1973
 ،و إاس متر املرشع اجلزائري يف اإصدار مراس مي تنفيذية اخرى مؤرخة يف  27أآ فريل  1991املتضمن القانون ا ألسايس
اخلاص ابلإختصاصيني يف عمل النفس  ،حيث أآلغى القانون السابق وحددت همام جديدة .
 املرسوم التنفيذي رمق  111-91مؤرخ يف  12شوال عام  1411املوافق  27أآبريل س نة  1991وهو يتضمنالقانون ا ألسايس اخلاص ابلختصاصيني يف عمل النفس.
ا ألحاكم املطبقة عىل سكل الاختصاصيني يف عمل النفس العيادي التابعني للصحة العمومية
 الفصل ا ألول :سكل الاختصاصيني يف عمل النفس العيادي التابعني للصحة العموميةاملادة  :17يش متل سكل الاختصاصيني يف عمل لنفس العيادي عىل رتبتني:
 -رتبة اختصايص يف عمل النفس العيادي التابع للصحة العمومية.

 رتبة اختصايص رئييس يف عمل النفس العيادي التابع للصحة العمومية.املادة  :18يلكف الاختصاصيون يف عمل النفس العيادي التابعني للصحة العمومية ،حتت سلطة املسؤول
السلمي ابلقيام ابملهام اللية:
ـ اختبارات بس يكولوجية
ـ حصيالت بس يكولوجية
ـ تشخيص و تنبؤات بس يكولوجية
ـ توجهيات
ـ مساعدات بس يكولوجية (توجيه ،اإرشادات ،مرافقات بس يكولوجية للمصاب مبرض خطري ،حتضريات
بس يكولوجية للعمليات اجلراحية).
ـ املادة  :19الاختصاصيون يف عمل النفس الرئيس يون التابعني للصحة العمومية ،حتت سلطة املسؤول
السلمي وفقا لختصاصهم عند الاقتضاء ويف الهيألك اليت عينوا فهيا ابملهام التية:
ـ اس تعامل تقنيات نفسانية عالجية متخصصة.
ـ معل يف املؤسسة
ـ تكوين املس تخدمني الطبيني و ش به الطبيني ابلعالقة مع املريض (فوج ابلني)
ـ اس تعامل بعض العالجات النفسانية خاصة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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ـ العالجات النفسانية املدمعة
ـ معاجلة السلوك ـ ترايخ
ـ عدم التحسس ل ألمل
ـ معاجلة اذلاكء (عند الرضيع و الطفل)
ـ رفع مردودية سري الفرق الصحية ابإدارة العالقات الإنسانية
ـ مداواة جامعية
ـ ديناميكية امجلاعة
ـ بس يكو درام
ـ يشاركون يف تكوين الاختصاصيني يف عمل النفس العيادي.
 املرسوم التنفيذي رمق  102-93مؤرخ عام  1413املوافق  12أآبريل س نة  ،1993وهو يتضمن القانونا ألسايس اخلاص بعامل الإدارة امللكفة ابلشؤون الاجامتعية:
الباب الرابع :أآحاكم تطبق عىل املوظفني املتخصصني يف عمل النفس.
الفصل الأول :سكل املتخصصني يف عمل النفس العيادي للشؤون الاجامتعية.
املادة  :46يش متل سكل املتخصصني يف عمل النفس العيادي عىل رتبتني:
ـ رتبة املتخصصني يف عمل النفس العيادي من ادلرجة ا ألوىل
ـ رتبة املتخصصني يف عمل النفس العيادي من ادلرجة الثانية
الفرع الأول :حتديد املهام
املادة  :47يقوم النفسانيون العياديون من ادلرجة ا ألوىل جتاه ا ألشخاص املوضوعني يف املؤسسات أآو املصاحل
املتخصصة التابعة للشؤون الاجامتعية مبهام الوقاية والعالج و اإعادة الرتبية والاعتبار.
وبـهذه الصفة ،فهم ملكفون مبا يأأيت عىل اخلصوص:
ـ تطبيق الروائز النفس ية دوراي وتفسريها وتشخيص املرض النفيس وإابداء ر أآي عيادي حسب احلاةل.
ـ املتابعة الفردية أآو امجلاعية ل ألشخاص املعنيني.
ـ املشاركة يف اجامتعات فريق التكفل املتعدد الاختصاصات ويف اللجنة أآو اجمللس النفيس الرتبوي التابع
للمؤسسة.
وفضال عن ذكل ،يقوم النفسانيون العياديون من ادلرجة الأوىل بفحص خاريج خاص اب ألشخاص اذلين
تتوفر فهيم رشوط الالتحاق ابملؤسسة واملسجلني يف قامئة الانتظار كام يقومون بتوجيه عائالت ا ألشخاص املوضوعني
حتت رعايهتم.
املادة  :48يلكف املتخصصون يف عمل النفس العيادي من ادلرجة الثانية زايدة عىل املهام املنوطة ابلنفسانيني
العياديني من ادلرجة ا ألوىل مبا يأأيت:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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ـ املشاركة يف جتديد برامج التكوين وإااثرتـها و تأأطري التالميذ املمترنني يف مؤسسات التكوين العمومية التابعة
للوزارة امللكفة ابلشؤون الاجامتعية.
أ
ـ املشاركة يف تأأطري البحوث والطروحات.
ـ املشاركة يف لك حبث تبادر به املؤسسات العمومية للتكوين املتخصص.
 و يف  22جويلية  2009قام املرشع اجلزائري بتنظمي همنة الاخصايئ مبرسوم تنفيذي اثلث حيمل رمق 240-09يتضمن القانون ا ألسايس اخلاص ابملوظفني املنمتني ألسالك النفسانيني للصحة العمومية حيث نظمت همامه.
 -2الأخصايئ النفيس العيادي؛ السامت واملؤهالت:
ا ألخصايئ النفيس العيادي هو فرد خمتص متحصل عىل ليسانس يف عمل النفس الإلكينييك اذلي يشلك
فرعا من فروع عمل النفس العام ،والتكوين املنطوي مضن هذا التخصص يعطيه ا ألحقية يف اس تخدام الوسائل والطرق
الس يكولوجية من أآجل فهم مشلكة الفرد وتشخيصها و عالهجا ،وذكل بعد تلقيه لرتبص يف مؤسسات يتواجد هبا
أآخصائيون ممارسون يسهرون عىل ا إلرشاف عليه خالل فرتة تربصه ،ومن أآجل هذا يتعني عىل ا ألخصايئ النفيس
الإلكينييك أآن يمتتع خبصائص خشصية ،ويف ذات الس ياق هذا أآصدرت جلنة التدريب الإلكينييك يف مجعية عمل النفس
ا ألمريكية قامئة خاصة حتتوي مجموعة من السامت اليت جيب أآن تتوفر يف ا ألخصايئ النفيس الإلكينييك:
 الرغبة يف مساعدة الخرين دون حماوةل لفرض س يطرته علهيم واحرتام حريهتم واس تقالهلم. أآن يمتتع بقدر عال من الاستبصار دلوافعه ومشاعره ورغباته وحاجاته حىت ل تعرقل رغباته اذلاتية احلياديف معهل ،ألن تاكمل الشخصية والاتزان من العنارص الرضورية اليت تويح ابلثقة ،و أآن يعطي الناس فكرة اثبتة وجيدة
عن سلوكه يف نطاق العمل وخارجه ،حىت ل جيد يف أآسلوبه نوعا مـن الازدواج أآو التناقض ،و أآن تكون دليه بعض
القمي واملثل الطيبة كصورة تعكس نضج خشصيته وتاكملها.
ـ أآن يمتتع بصفة التسامح واحرتام وهجات نظر الخرين ،لس امي مع الطوائف ادلينية والساللت اخملتلفة، القدرة عىل اإقامة عالقات فعاةل مع الخرين، الضبط الانفعايل دليه ،ألن ردود فعل العميل تتأأثر بشلك أآو بأخر بذاتية املامرس وانفعالته، أآن يكون خملصا أآمينا حمافظا عىل وعوده ،مس تخدما اكفة هماراته ومعلوماته ملصلحة املريض بعيدا عنمظاهر الاس تغالل
 الإحساس ابملسؤولية املهنية والالزتام مبعايري املهنة تقنيا و أآخالقيا، الاهامتم بعمل النفس عامة والاهامتم اخلاص ابجلوانب ا إللكينيكية يف عمل النفس،ـ -القدرة املعرفية والأاكدميية مع الإثراء املتواصل للجانب التطبيقي من خالل القراءات ،التكوين املتواصل،
البحث  ..اخل
 العمل مع فرقة متعددة الاختصاصات(pluridisciplinaire) . -3التعريف مبحتوى املناجه التعلميية لتخصص عمل النفس العيادي:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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قبل التطرق حملتوى املناجه التعلميية لتخصص عمل النفس العيادي ،جتدر الإشارة اإىل أآن هذا التخصص
و الاس تكشافية مهنا يف
اإمنا يمت يف الس نة ا ألخرية من مسار الليسانس ،أآين تمت دراسة املواد ا ألساس ية
سدايس للك مقياس ،مع ما يشهده ادلخول اجلامعي من تأأخر و ما يتخلل السدايس من أآايم عطل و عطل فصلية .و
فامي ييل حمتوى مناجه التعلميية لتخصص عمل النفس للس نة الثانية ،مث الس نة الثالثة عمل النفس العيادي.
اجلدول رمق ( :)01ميثل برانمج املقاييس املسطرة ملس توى الس نة الثانية نظام ل.م.د
الس نة الثانية السدايس حمارضة تطبيق
الس نة الثانية السدايس حمارضة تطبيق
الثاين
الأول
X
X
عمل النفس المنو
X
عمل النفس المنو
X
X
قياس نفيس
X
X
قياس نفيس
X
X
عمل النفس املعريف
X
عمل النفس الفزييولويج X
X
X
عمل النفس املريض
X
X
الشخصية
X
X
عمل النفس العمل و
X
عمل النفس الاجامتعي X
التنظمي
X
اإحصاء وصفي
X
اإحصاء وصفي
X
فلسفة العلوم
X
فلسفة العلوم
X
مهنجية البحث
X
مهنجية البحث
X
تكنولوجيا التصال
تكنولوجيا التصال X
X
لغة فرنس ية
X
لغة فرنس ية
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اجلدول رمق ( :)03ميثل برانمج املقاييس املسطرة ملس توى الس نة الثالثة عمل النفس العيادي
الس نة الثالثة
حمارضة
الس نة الثالثة السدايس الأول حمارضة تطبيق
السدايس الثاين
عمل النفس
عمل النفس املريض الطفل
X
X
X
ا ألدوية
واملراهق
عالجات نفس ية X
X
X
عمل النفس املريض للراشد
عمل الاجرام و
X
X
X
تقنيات الفحص العيادي
الاحنراف
مذكرة التخرج
X
الاضطراابت الس يكوسوماتية X
تربص ميداين
X
اضطراابت المنو احلسوحريك X
اضطراابت اللغة والوظائف
دراسة احلاةل X
X
X
الرمزية
مهنجية البحث X
X
X
مهنجية البحث
اإعالم آيل
X
اإعالم آيل
لغة فرنس ية
X
لغة فرنس ية

تطبيق
X
X
X

X
X
X
X

 -IIاجلانب امليداين
 -1املهنج:
انطالقًا من طبيعة ادلراسة و أآهدافها والتساؤلت اليت تسعى ادلراسة ل إالجابة علهيا ،فقد اس تخدم املهنج
الوصفي لوصف الظاهرة كام يه يف الواقع .ويف ا ألخري متت معاجلة املعطيات حبساب النسب املئوية وتفسريها.
- 2العينة :بلغ عدد أآفراد العينة  60طالب و ممارس نفساين حيث:
–  50طالب من طلبة الس نة الثالثة ليسانس -نظام ل م د :ختصص عمل النفس العيادي -دفعة /2015
 .2016مت اختيار الطلبة ل إالجابة عىل الاس تبيان بطريقة عشوائية من مجمل الطلبة الذلين يبلغ عددمه ا إلجاميل 99
طالب.
–  10اخصائني عيادين ممارسني ابملستشفى اجلامعي يف خمتلف ا ألقسام.
- 3حدود ادلراسة:
احلدود الزمنية  :مارس 2016
احلدود املاكنية:
 لكية العلوم الاجامتعية و الإنسانية ،جامعة محمد ملني دابغني .سطيف  2ابلنس بة لطلبة الليسانس املستشفى اجلامعي سعادنة عبد النور -مدينة سطيف ابلنس بة لالخصائني العياديني املامرسني.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 –4أآداة ادلراسة:
ل إالجابة عىل تساؤلت ادلراسة احلالية مت تصممي استبانه من النوع املغلق سعينا من خاللها ل إالجابة عىل مجيع
ا ألس ئةل املطروحة ،و تضمنت عىل  55سؤالا و اليت اندرجت مضن  6حماور.
احملور الأول :يرتبط بعدد الطلبة و التوجه حنو التخصص.
احملور الثاين :مالمئة املقررات ادلراس ية لبناء ملمح الس يكولويج.
احملور الثالث :ارتباط ملمح الس يكولويج بكفاءة ا ألس تاذ اجلامعي.
احملور الرابع :مسامهة طرائق التدريس يف بناء ملمح الس يكولويج.
احملور اخلامس :مسامهة التأأطري و الرتبص و امللتقيات يف بناء ملمح الس يكولويج.
احملور السادس :اس تعدادية القيام مبهنة الأخصايئ يف ظل التكوين اجلامعي.
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 -5النتاجئ
الاس
بعد مترير تبيان عىل عينة طلبة الس نة الثالثة نظام ل م د بقسم عمل النفس و علوم الرتبية و
الارطوفونيا جبامعة سطيف  2ختصص عمل النفس العيادي .والذلين بلغ عددمه  50طالب .و عىل عينة من
و الذلين بلغ عددمه  10ممارسني توصلنا اإىل
ا ألخصائيني املامرسني يف املستشفى اجلامعي سعادنة عبد النور
النتاجئ التالية :
أ
أ
 -1ابلنس بة للتساؤل الول :هل يسامه عدد الطلبة و رغبهتم يف التوجه للتخصص يف رمس ملمح الخصايئ
الس يكولويج؟
أ
جدول ( :)03نتاجئ التساؤل الول حول مسامهة عدد الطلبة و رغبهتم يف التوجه يف رمس ملمح
الس يكولويج
اس تجاابت املامرسني
اس تجاابت الطلبة
نص السؤال
رمق
نعم % 60
نعم % 42
عدد الطلبة الكبري يف
قليال %20
قليال %30
ختصص يؤثر سلبا عىل استيعاب
1
ل %20
ل % 28
وحتصيل املقاييس
نعم % 80
نعم %86
توجه الطلبة اإىل هذا
قليال % 10
قليال %8
ختصص برغبة يؤثر اجيابيا عىل
2
ل %10
ل %6
رمس ملمح الس يكولويج
عدد س نوات التدريس
نعم % 00
نعم %12
يف ختصص عمل النفس العيادي
3
ل % 100
ل % 88
يعترب اكفيا
 -2ابلنس بة للتساؤل الثاين :هل ميكن اعتبار املقررات ادلراس ية مالمئة لبناء ملمح الس يكولويج ؟
جدول رمق ( :)04يوحض نتاجئ التساؤل الأول حول مالمئة املقررات ادلراس ية لبناء ملمح الس يكولويج
رمق

نص السؤال

4

ما تتناوهل من مقاييس يف ختصص عمل
النفس العيادي تعترب ذات أآمهية
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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5

ما نتناوهل من مقاييس يف ختصص عمل
النفس العيادي ذات نوعية جيدة

6

ما نتناوهل من مقاييس يف ختصص عمل
النفس العيادي من حيث احلجم الساعي يعترب
اكفيا

7

اعتقد أآن رزانمة التوزيع اليويم
اجليد للمقاييس ا ألساس ية هل دوره يف حتصيل
و استيعاب الطالب لتخصصه.

8

اعتقد ابن هناك تداخل و تاكمل بني
املقاييس املدرسة يف ختصص عمل النفس
العيادي

9

اعتقد أآن توزيع احلجم الساعي
مناسب بني مقاييس الوحدات ا ألساس ية و
الاس تكشافية لصاحل الوحدات ا ألساس ية.

10

اعتقد أآن توزيع احلجم الساعي
مناسب بني مقاييس الوحدات ا ألساس ية و
املهنجية لصاحل الوحدات ا ألساس ية.

11

اعتقد أآن توزيع احلجم الساعي
مناسب بني مقاييس الوحدات ا ألساس ية
والثقافية لصاحل الوحدات ا ألساس ية.

33

اعتقد ابن املعارف النظرية تطغى عىل
املعارف التطبيقية يف ختصص عمل النفس
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د .حافري زهية غنية أ .بومعزة فتيحة

6

34

مق
2
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5
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قليال
العيادي
%
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ل
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كثريا % 00
قليال
%10
طغيان املعارف النظرية عىل التطبيقية
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%44
يسامه يف بناء امللح الس يكولويج.
أآبدا %90
أآبدا
%46
 -3ابلنس بة للتساؤل الثالث:هل يرتبط بناء امللمح الس يكولويج بكفاءة الأس تاذ اجلامعي؟
جدول رمق ( :)05يوحض نتاجئ التساؤل الثالث حول ارتباط ملمح الس يكولويج بكفاءة الأس تاذ اجلامعي.
اس تجاابت
ر
اس تجاابت الطلبة
نص السؤال
املامرسني
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30
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اعترب أآن عدد ا ألساتذة يف
1
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1
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%
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ل
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نعم
اعتقد أآن بروفيل ا ألس تاذ يف
٪80
% 94
نعم
1
ختصصنا يسامه يف بناء امللمح
ل
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ل
الس يكولويج دلى الطالب
٪20
ل احد
%10
%0
ل احد
أآغلبيهتم
%12
أآغلبيهتم
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1
%10
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عندمه دلهيم بروفيل اخملتص النفساين
بعضهم 30
%2
مجيعهم
 %مجيعهم
%50
ل احد
%00
%4
ل احد
يسعى أآساتذة املواد
أآغلبيهتم 20
أآغلبيهتم %20
ا أل1ساس ية اإىل حتديث مادة املقياس مع
%
%76
بعضهم
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العيادي.
مجيعهم
%50
 -4ابلنس بة للتساؤل الرابع :هل تسامه طرائق التدريس يف بناء ملمح الس يكولويج؟
جدول رمق ( :)06يوحض نتاجئ التساؤل الرابع حول أآمهية طرائق التدريس يف بناء ملمح الس يكولويج
اس تجاابت املامرسني
اس تجاابت الطلبة
ر نص السؤال

مق
دامئا

9

0

 1يمت التدريس بوسائل اإيضاحية
أآحياان
(وسائل العرض،البرصية السمعية)
اندرا % 56
%32
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1

د .حافري زهية غنية أ .بومعزة فتيحة

 2عدد احلصص التطبيقية يعترب اكفيا
% 14
لفهم التخصص.

نعم

نعم
% 60
ل

%86

ل
%40

حبوث نظرية 80
حبوث نظرية
 2تمتثل الطرائق املس تخدمة يف
حبوث ميدانية
حبوث %
% 92
 2احلصص التطبيقية يف:
حوار تفاعيل
% 10 % 2
ميدانية
%10
حوار تفاعيل % 6
نعم
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 2الطرائق املس تخدمة يف احلصص
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 3التطبيقية تفيد الطالب لبناء ملمح % 24
ل
ل
س يكولويج دليه.
%70
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 -5ابلنس بة للتساؤل اخلامس :هل يسامه التأأطري و الرتبص و امللتقيات يف بناء ملمح الأخصايئ
الس يكولويج؟
جدول رمق ( :)07يوحض نتاجئ حول مسامهة التأأطري ،الرتبص ،امللتقيات يف بناء ملمح الس يكولويج
اس تجاابت املامرسني
اس تجاابت الطلبة
ا نص السؤال
لرمق
%00
اكفية
2
اكفية
 3تعترب الرتبص أآو الزايرات امليدانية
غري اكفية %100
%
 5من حيث العدد.
غري اكفية % 98
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اكيف
 3يعترب احلجم الساعي للرتبص أآو
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 4هل حدث و شاركت مبخرب خاص
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8

الطالب مبعلومات مفيدة حول التخصص

9

 4يعترب عدد امللتقيات املنظمة خالل
فرتة تكويين من حيث العدد

0

 5يعترب عدد امللتقيات املنظمة خالل
فرتة تكويين ذات نوعية

1

 5احرص عىل احلضور يف امللتقيات
املنظمة حول التخصص

2

 5تنظم هذه امللتقيات يف أآوقات
مناس بة ميكنين حضورها
 -6ابلنس بة للتساؤل السادس :هل تتوفر

د .حافري زهية غنية أ .بومعزة فتيحة
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من خالل ادلراسة احلالية واليت متت بغرض اس تطالع آراء عينة من طلبة الس نة الثالثة ختصص عمل
النفس العيادي ،وكذكل عينة من ا ألخصائيني املامرسني يف امليدان ،ومن خالل ما مت التوصل اإليه من نتاجئ مبدئية
متثلت:
أ
احملور الول:
أ
يتضمن هذا احملور ثالثة آأس ئةل صيغت بغرض معرفة مدى تأثري عدد الطلبة املوهجني حنو ختصص عمل
النفس العيادي ،وكذا رغبة هؤلء يف التخصص .وجاءت النتاجئ نوعا ما متقاربة بني آراء الطلبة ( ٪42بنعم يف السؤال
ا ألول) مقابل  ٪60بنعم حسب ر أآي املامرسني .كام ظهرت نفس النتاجئ ابلنس بة للسؤال الثاين ( ٪86دلى الطلبة
مقابل  ٪80دلى املامرسني) واعترب الك الطرفني املشاركني يف ادلراسة أآن عدد س نوات التدريس يف التخصص غري
اكيف ( 88٪للطلبة و ٪100للمامرسني) .عىل الرمغ من أآن لك املامرسني اذلين مت اس تطالع ر أآهيم مه من خرجيي النظام
الالكس ييك ،وهذا دليل عىل أآن ختصص كهذا حيتاج اإىل س نوات أآكرث من اجل تفعيل ممارس هتم ودفعهم حنو اإبراز
قدراهتم بكفاءة وهمنية مس تقبال.
احملور الثاين:
يف هذا احملور اكن هناك نوع من التباين يف النسب بني تصورات الطلبة و آراء اخملتصني املامرسني فامي
يتعلق ابملقررات املربجمة خالل س نوات التكوين املتخصص ،مفثال يف السؤال الرابع يرى الطلبة ابن ما يمت تناوهل من
مقاييس يف التخصص يعترب ذو أآمهية وهو ما تعكسه نس بة  ٪56اليت جاءت بنعم .أآما املامرسون فـ ٪80 :مهنم يرون
أآن ما يمت تناوهل من مقاييس ليس ذو أآمهية .كام يعتقد هؤلء انه ليس هناك تداخل أآو تاكمل بني املقاييس (٪70
بال) ،عىل العكس من الطلبة اذلين بلغت نس بة اإجاابهتم  ٪72بنعم عىل تداخل وتاكمل املقاييس املربجمة.
يف حني تتقارب النتاجئ يف بعض ا ألس ئةل ،مفثال طغيان املعارف النظرية عىل املعارف التطبيقية ،بلغت نس بة
أآراء الطلبة يف هذا السؤال  ٪86بنعم و ٪70أآيضا بنعم دلى املامرسني.
هنا ينبغي الوقوف وقفة تقيمييه حملتوى املقررات ادلراس ية املربجمة يف التخصص .فاملامرسني الذلين ميلكون
س نوات خربة يف امليدان ،ومه بطبيعة احلال من يواهجون صعوابت هذه املهنة وحتدايهتا قد أآدركوا مدى النقص الفادح
يف حمتوى املقاييس وكذا توزيعها وجحم احلزي الزمين اذلي تأأخذه مقاييس التخصص مضن املقررات .حيث ميكن اعتبار
هذه النتاجئ مبثابة نداء للقامئني عىل وضع الربامج من اجل اإعادة صياغهتا ،حىت يمتكن الطالب املتلقي لها من حتمل
تبعات املامرسة واثبات دوره ابملقارنة مع التخصصات اليت هتمت ابلصحة عامة والصحة النفس ية خاصة .والأكيد أآن عدم
املوازنة بني ما هو نظري وما هو تطبيقي يف ختصص عمل النفس العيادي ابإماكنه أآن خيلق تصور غامض وبه نوع من
الاختالل حىت ،حول املامرس النفساين دلى الطلبة وهو ما يعيق و خييف هؤلء من الإقدام علهيا مس تقبال.
احملور الثالث:
حيتمك الطلبة يف صياغة اإجاابهتم يف هذا احملور اإىل مدى تأأثري ا ألس تاذ فهيم من حيث املعطيات النظرية
والتطبيقية اليت يقدهما ،ويرون أآن ا ألفضلية ابلنس بة هلم تمكن يف اهامتم ا ألساتذة املامرسني عىل وجه اخلصوص بتبين
املقاييس ذات ا ألمهية يف بناء ملمح ا ألخصايئ املامرس .وهو ا ألمر اذلي ظهر جليا يف السؤال  ،15حيث بلغت نس بة
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الإجاابت بنعم  ٪94دلى الطلبة و  ٪90دلى املامرسني .وهو ما يشري اإىل وعهيم بأأمهية أآن ل يقدم ا ألس تاذ مادة نظرية
أآاكدميية حبتة ،وإامنا يسعى اإىل مزاوجهتا خبربته امليدانية مكامرس هو الخر .ا ألمر اذلي يسمح هل مبواكبة التغريات اليت
حتدث ميدانيا و البحث عن مرجعيهتا النظرية يف ظل البحوث والاس تطالعات اليت تزوده هبا ماكنته كأس تاذ ابحث.
وتشري الإجاابت عىل السؤالني  16و 17اإىل مدى تأأثر الطلبة بشخصية ا ألس تاذ املامرس )٪94( .بنعم دلى
الطلبة و ٪80دلى املامرسني ابلنس بة للسؤال  ،)16وتباين الإجاابت عىل السؤال  ٪86( 17يبعضهم دلى الطلبة و
 ٪30دلى املامرسني) اإىل حاجة الطلبة واملامرسني سابقا اإىل وجود أآساتذة ممارسني .يكونون مبثابة قاعدة لتفعيل آلية
التقمص دلى هؤلء ،ولمتكيهنم من بناء تصور واحض للمامرسة عن طريق اخلربات اليت ينقلوهنا.
احملور الرابع:
ا ألمر اذلي ينبغي الرتكزي عليه يف هذا احملور اذلي يتطرق اإىل مسامهة طرائق التدريس يف بناء ملمح
اخملتص النفيس .هو الغياب الش به اتم للوسائل والطرق احلديثة املس تعمةل يف التعلمي .والسبب يف ذكل يرجع اإىل :اإما
اإىل عدم توفر املؤسسات اجلامعية عىل هذه الوسائل ،أآو عدم متكن ا ألس تاذ مهنا .وهذا ما دفع اإىل تأأكيد ابن هذه
الطرائق ل تفيد يف بناء ملمح واحض للمختص املامرس (  76٪بال دلى الطلبة ،و ٪ 70دلى املامرسني).
ت
وبعيدا عن هذه التكنولوجيات اليت ابتت من رضورات العرص جند أآن الطرق املس تخدمة يف التدريس متثل
يف البحوث النظرية وهذا ما توحضه الإجاابت عىل السؤال  ٪92( 22للبحوث النظرية دلى الطلبة و  ٪80دلى
املامرسني).
احملور اخلامس:
ابلرمغ من أآمهية هذا الشق يف تكوين اخملتص النفساين ،خصوصا فامي يتعلق ابلعدد و احلجم الساعي وكذا
املؤطرين لهذا اجلانب .اإل أآن الإجاابت جاءت عكس هذه ا ألمهية .مفن حيث العدد ( ٪98غري اكفية دلى الطلبة
و ٪100دلى املامرسني) .احلجم الساعي كذكل ( 76٪دلى الطلبة ٪100 ،دلى املامرسني غري اكفية) ،وعدد املؤطرين
وكفاءهتم (  76٪غري اكيف و  ٪68قليال دلى الطلبة ٪100 ،غري اكيف و  ٪70ذو كفاءة قليةل دلى املامرسني).
كام يسمح الرتبص امليداين يف املؤسسات للطلبة واملامرسني عىل حد سواء من تعميق املعارف وحتيهنا
(ا ألس ئةل .)42 ،41 ،40
أآما فامي يتعلق ابلشق املهنجي وهو الوجه الخر من أآداء املامرس النفساين ،من خالل اإعداد املذكرة،
الانامتء للمخابر البحثية و حضور امللتقيات وادلورات .فقد أآبدى الطلبة واملامرسني عىل حد سواء نفورا واحضا من
هذا اجلانب ( 78٪ابل دلى الطلبة ،و ٪100دلى املامرسني عىل السؤال  40٪( .)45أآحياان دلى الطلبة و ٪70دلى
املامرسني عىل السؤال  .)51ورمبا اكنت هذه النسب دليل عىل هجلهم مبدى مسامهة هذا اجلانب يف صقل هماراهتم
وتزويدمه بلك ما هو جديد ،واكتساهبم لقدرات التفكري العلمي اذلي يدمع ويمكل املامرسة النفسانية .أآو رمبا يمكن
اخللل يف معلية اإبراز دور و أآمهية هذه اجملالت يف الربامج واملقررات ادلراس ية كذكل يف تكوين أآبعاد واحضة للمامرسة.
احملور السادس:
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اإن لك ما يمت تقدميه للطلبة خالل مراحل تكويهنم يعترب ذو أآمهية ابلغة يف خلق اس تعداد للقيام ابملهام،
وتفعيل امليول حنو املامرسة .وجاءت يف هذا الس ياق اإجاابت متقاربة بني نسب الطلبة واملامرسني النفسانيني ،عىل
الرمغ من الاختالف املتباين يف مدى ونوعية التكوين (نظام  LMDو نظام الكس ييك).
أ
مفثال فامي يتعلق بنظرهتم للتكوين احملصل عليه خالل س نوات ادلراسة ،أآجاب الطلبة بنس بة  ٪96بأنه غري
اكف لتحصيل آأساس يات عمل النفس .مقابل  ٪100ابلنس بة للمامرسني .حىت انه غري اكف متاما لكتساب اخلربة يف
اإجراء املقابةل العيادية ( 86٪غري اكيف دلى الطلبة و ٪60دلى املامرسني) وهو نفس ا ألمر ابلنس بة لكتابة التقرير
النفيس ( 68٪بال دلى الطلبة و  ٪90غري اكف دلى املامرسني).
أ
وابلنتيجة فان اقرتاح اإضافة س نة اكمةل من التخصص املعمق هو مطلب شديد المهية ( ٪96بنعم دلى
الطلبة و  ٪90دلى املامرسني).
تشري نتاجئ هذا احملور اإىل أآمهية التكوين ابعتباره جحر أآساس يف بناء بروفيل همين دلى الطلبة املقبلني عىل
ختصص عمل النفس العيادي .فهو اذلي حيرص ويوجه هؤلء حنو ممارسة فعاةل من خال متكيهنم من آليات اخملتص اكملقابةل
والاختبارات والتقارير النفس ية ،وإاعطاهئم جحم اكرب يف املقررات ادلراس ية وتفعيل الرتبص .ابعتبارها مدلولت نوعية
يف هذه املهنة.
ولتدعمي ما جاء يف هذه النتاجئ قام عوارشية سعيد يف ( )2013بدراسة ميدانية اس تقر أآ فهيا واقع حمتوى
مناجه ختصص عمل النفس العيادي (نظام الكس ييك) املعمتدة ابجلامعة اجلزائرية ،خلص من خالل قراءته التحليلية اإىل
أآن معارف مناجه ختصص عمل النفس العيادي تتسم ابلالجودة و اليت برزت يف عدد من املؤرشات و املمتثةل يف
الغياب ،امخلول ،السذاجة ،الطقوس ية ،النقصان الانفصال ،الاغرتاب ،الانفصام بني معارف املناجه و احتياجات
احمليط أآو سوق العمل ،طغيان املعارف النظرية عىل التطبيقية وعدم التوازن بيهنا ،التعسف عىل املس توى املعريف
للطالب و التنظمي الالمنطقي للمعرفة .
و ألجل تزنيه معارف مناجه ختصص عمل النفس العيادي اقرتح الباحث تبين نظام "ادلياكم" ،كام اقرتح مجةل
من املعايري اليت عىل مصممي املناجه تبنهيا ،و تتلخص أآمهها يف:
 حتليل الوظائف و تضمني خمتلف متطلباهتا يف حمتوايت مناجهها.مل
لتعل
 التحول من النظام التعلميي املمتركز حول تبليغ البياانت و املعلومات اإىل النظام ا ميي ا متركز حولتعديل السلوك و توظيف املعرفة و استامثرها لإنتاج معارف جديدة.
 مسايرة المنو املعريف و الوجداين و املهاري للمتعمل. العمل عىل حتقيق التنظمي املنطقي للمعرفة.خامتة:
تعد املامرسة من أآصعب و أآمعق املامرسات يف جمال الصحة النفس ية .وقد كرثت الطلبات عىل هذه اخلدمة
نظرا ملا تقدمه من تغيري جذري يف حياة املقدمني علهيا من حيث تغري نظرهتم حنو احلياة .وإاعادة صياغة تصور اجيايب
حنو ذواهتم ،وتفعيل خرباهتم الاكمنة لتحقيق اكرب درجة من التكيف داخل اجملمتع.
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من هنا اكن لبد من الرتكزي عىل هذا النوع من املامرسة عن طريق اإعادة صياغة برامج تكوينية للملتحقني
هبذه املهنة ،والرتكزي عىل تطوير همارات املامرس بتوفري القدر الاكيف من الأرصدة املعرفية اليت متكنه من الفهم والوعي
ابملشالكت اليت سوف يتناولها مس تقبال ،ابلإضافة اإىل فتح اجملال يف املؤسسات العامة لإجراء الرتبص اذلي يساعد
عىل صقل اجلوانب املعرفية للمختص وطبعا إابرشاف ممارسني أآكفاء من اجل تأأطري هذه العملية.
الرتكزي عىل املامرسة النفسانية ينطلق من الرتكزي عىل امللتحق ابلتخصص منذ البداية ،والبحث يف ادلوافع
وامليول حنو املهنة مس تقبال ،وتأأطري التكوين ،حبيث يضمن ذكل مسرية جيدة وانحجة يف حلقة تمنية املوارد البرشية،
وحىت يس تفيد اجملمتع أآميا اس تفادة من جمال عمل النفس العيادي بعد ان يمت تكوين تصور اجيايب مس بق عن اخملتص
النفساين.
مقرتحات ادلراسة:
 اإجراء املزيد من ادلراسات والبحوث املس تقبلية مماثةل يف ضوء القدرات الفردية وادلافعية لالجناز والريضاملهين ل ألخصايئ النفيس العيادي.
أ
 التنس يق بني اجلامعات وإادارة الصحة النفس ية و املؤسسات للعمل عىل تطوير وتأأهيل الخصايئ النفيسالعيادي وذكل من خالل تعاقد اجلامعة معها لالس تفادة أآكرث من الرتبصات امليدانية للطلبة .
 اإعادة النظر يف الربامج حىت تكون يف التخصص و يس تفيد مهنا الطالب أآكرث. اإثراء مقاييس التدرج لضامن تكوين نوعي مع مراعاة اإحداث التوازن و الربط بني جانيب التكوين النظريوامليداين.
س
 حتقيق مبد أآ التتابع و الا مترارية يف تنظمي املناجه. إاعادة النظر يف طرائق تقدمي احملارضات و ا ألعامل التطبيقية ،و كذا طرق التقيمي الالكس يكية القامئة عىلالامتحاانت والعروض البحثية ،واليت أآفرزت أآخصائيني يش تكون من نقص يف اإدراك اذلات املهنية.
 متديد مدة الرتبص حىت يس تفيد الطالب من اجلانب امليداين أآكرث. اإعادة النظر يف مدة التكوين ابلتفاوض مع الوزارة ،ابإضافة س نة التحمك يف التخصص أآكرث. متديد رزانمة برجمة املواد ا ألساس ية و الاس تكشافية و مراعاة جحم املقرر و املدة الزمنية املسموح هبا وجعهل يتناسب مع ذكل.
 توفري الظروف املالمئة لإجراء الرتبص امليدانية ألجل الاس تفادة مهنا ،مه رضورة توفري الوسائل املاديةوالتقنية اكلروائز والاختبارات للطلبة ألجل المترن علهيا.
 ربط مؤسسات التعلمي العايل بسوق العمل. تفعيل امللتقيات و خمابر عمل النفس مبا يفيد الطالب. -اإس ناد املقاييس ألحصاب التخصص من ا ألساتذة.
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املراجع:
أ
أ
النابليس ،محمد امحد ،)1998( .آصول الفحص النفيس ،الطبعة الوىل ،املكتب العلمي للمكبيوتر والتوزيع،
الإسكندرية.
أ
اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،املؤرخة يف  27آ فريل  ،1991و يف  23جويلية .2009
روتر ،جوليان ،)1971( .عمل النفس الإلكينييك ،ترمجة :عطية محمود هناء ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر.
زقار ،رضوان ،)2015( ,الاخصايئ النفساين امام صعوابت الفحص النفيس والعالج ،جمةل اجلامعة ،العدد
 ،4مترناست.
ملع
عوارشية ،السعيد ،)2013( .قراءة يف مدى جودة حمتوى مناجه ختصص عمل النفس العيادي ا متدة ابجلامعة
اجلزائرية و اقرتاح آليات تطويره ،سلسةل اإصدارات خمرب اإدارة وتمنية املوارد البرشية ،جامعة سطيف-
اجلزائر.
فيصل عباس ( ،)1996الاختبارات النفس ية تقنياهتا وإاجراءاهتا  ،دار الفكر العريب ،بريوت.
psychologique de Andronikof, Anne. et Fontan, Patrick. (2014), L’examen
l’enfant : pratique et déontologie, Neuropsychiatrie de l’enfance et de
l’adolescence, vol 62, n° 7 ,pp 403–407, Elsevier Masson, France.
CASTRO, Dana.(2002), Existe-t-il une profession de psychologue clinicien
différente des autres professions de santé ? Psychologues et partenaires. Pratiques
psychologiques,3, pp. 51-58. cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14367944
CHABRIER, Lydia et BENEDETTO, Pierre (2013), Psychologie Clinique, La
pratique du clinicien, les principales théories, de nombreux exemples et d’études
de cas concrets, Hachette supérieur, Paris.
GUILLEC Gérard (2000), Faire psycho. Pourquoi? Comment?, L’Harmattan,
Paris.
PERRON, Roger. et Coll (2006), La Pratique de la psychologie clinique, Dunod,
Paris.

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)1

جوان 2017

34

المتغيرات الاجتماعية والثقافية لتصور المرض النفسي د /رانيا الصاوي عبده عبد القوي

املتغريات الاجامتعية والثقافية لتصور املرض النفيس وأساليب عالجه
اعداد
د /رانيا الصاوي عبده عبد القوي
أس تاذ عمل النفس العيادي املشارك
قسم الرتبية وعمل النفس جامعة القصمي -اململكة العربية السعودية
ومدرب دويل معمتد تمنية برشية من جامعة كولومبس بأمرياك
ملخص
تعد معلية فهم املرض النفيس وتصوره قضية هامة حتدد سلوكيات الفراد يف مواهجته ،فالتصور اخلاطئ للمرض ينجم
عنه سوء اختيار العالج املناسب ،فهناك عوامل ومتغريات اجامتعية وثقافية تتحمك يف فهم وتصور املرض النفيس
وحتدد العالج ،ذلا هدفت ادلراسة الجابة عىل التساؤلت التية :ما يه املتغريات الاجامتعية والثقافية املؤثرة يف فهم
ولتصور املرض النفيس؟ وكيف تؤثر هذه الخرية يف حتديد العالج املناسب؟
اس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي التحلييل بتطبيق دراسة احلاةل ،واملالحظة ابملشاركة واملقابةل لبعض املعاجلني،
خلصت ادلراسة اىل أن أعراض املرض النفيس ومعدل تكراره ومدى خطورته أحد أمه املتغريات املؤثرة يف فهم
وتصور املرض ،كام أن هناك تأثري واحض للجامعة املرجعية حول تصور املرض النفيس دلى املريض ،ويف اختيار املريض
العالج املناسب ،وكام تؤثر الظروف الاقتصادية والاجامتعية السيئة عىل تصور املرض النفيس ،كام أن العنارص
الثقافية وادلينية مبا فهيا الثقافة الشعبية ،واملس توى التعلميي ،دلى املرىض متغريات ابلغة المهية يف تصور املرض
وحتديد العالج املناسب يف اطارها.
اللكامت املفتاحية:
 .1املتغريات الاجامتعية والثقافية.
 .2املرض النفيس
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Social and cultural variables to visualize mental illness and methods of treatment
Preparation
Dr. Rania El-Sawi Abdo Abd Elkawy
Associate Professor - Department of Education and Psychology
University of Algosaim - Saudi Arabia
Abstract
The process of understanding mental illness and imagined important issue that
determines the behavior of individuals in the face.
The study aimed to answer the questions as follows: What are the social variables and
cultural influence in the understanding and perception of mental illness? And how the
latter influence in determining the appropriate treatment?
The study concluded:
 The symptoms of mental illness and the rate of repeat and how dangerous it
one of the most influential variables in the understanding and perception of
the disease.
 The reference group on the perception of mental illness in the patient, and in
the patient selection appropriate treatment, and as the economic and social
conditions bad influence on the perception of mental illness.
 The cultural and religious elements, including popular culture, and
educational level, among patients critical variables in the perception of the
disease and determine the appropriate treatment in the framework.
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مقدمة:
جمل
عرفت ا متعات النسانية المراض النفس ية والعقلية منذ جفر اترخيها ،وارتبط اترخي املرض العقيل كام أشار
(احلبيب،2012،ص  )7يف ثقافات الرشق والغرب عىل حد سواء ابلسحر والشعوذة ،والاعتقاد يف وجود أرواح
رشيرة تسبب املرض النفيس والعقيل وعرفت تكل اجملمتعات قيام السحرة ورجال ادلين ابملشاركة يف العالج ،فقد اكن
عالج املرىض النفس يني يف أورواب يف القرون الوسطى يمت عىل يد رجال الكنيسة ،وذلكل انترشت اخلرافات ،وساد
الاعتقاد يف السحر ويف تلبس اجلان للبرش ،وانسحب هذا الاعتقاد اخلاطئ كام أوحض لك من:
(،Moore,2008العزني،2015،ص  )2حيال همنة العالج النفيس ومدى أمهيته وفاعليته اىل جممتعاتنا العربية أيضا،
ويرجع ذكل اىل العوامل الاجامتعية والثقافية السائدة يف هذه اجملمتعات ،اليت تؤثر بدورها يف جناح أو فشل أي معل
يراد تقدميه لهذه اجملمتعات ،كتأثر العالج النفيس ابملوروث الثقايف والومص الاجامتعي وتدين مس توايت الوعي دلى
بعض أفراد اجملمتع بأمهية مؤسسات الصحة النفس ية ،المر اذلي انسحب بدوره عىل مدى قبول أو رفض أفراد اجملمتع
للعالج النفيس ،والكيفية اليت ينظرون من خاللها لهذه املهنة ،واكن هذا املوقف سببا اكفيا لعاقة اجلهود العالجية
للمرض النفيس والعقيل عىل حد سواء ،ويذهب (ابراهمي،2013،ص  )24اىل أن علامء الاجامتع يرون أن املفاهمي
السائدة دلى أعضاء اجملمتع عن الصحة واملرض وعالجه امنا تكون حمكومة بنسق القمي الاجامتعية اليت تنبثق عن
خربات الناس نتيجة لعضويهتم يف جامعة اجامتعية متلفة ،وانامتءاهتم اىل ثقافات متباينة ،ابلضافة اىل متغريات اكلسن
والنوع والظروف الرسية والصول الاجامتعية والطبقية.
من هنا سعت ادلراسة الراهنة لفهم حقيقة املتغريات الاجامتعية والثقافية املؤثرة يف تصور املرض النفيس ،وتأثري ذكل
عىل حتديد أساليب العالج املناس بة لهذه احلالت املرضية.
جمل
مشلكة ادلراسة :يعد املرض النفيس ظاهرة عامة تشرتك فهيا لك الثقافات وا متعات ابختالف درجات تقدهما ،لكن
الاختالف هنا يكون يف أسلوب اس تجابة الفراد لهذه المراض ،ونظرا خلطورة املرض النفيس كام أشار لك من:
(الصديقي،1999،ص  ، Brown Phil,2004،76اخلادلي،2006،ص ،87حسن،2008،ص  )35كظاهرة
اجامتعية هتدد كيان النسان الاجامتعي والاقتصادي وحىت حياته ،فان الاهامتم به يعد من أمه اخلطوات الساس ية
للهنوض ابلتمنية البرشية اجلادة ،وللمنظور الس يكولويج دلراسة املرض النفيس وأساليب العالج كام أشار
( ،Schacter,2010الرشبيين،2003 ،ص  )15عدة مداخل وتوجهيات نظرية ومعرفية من اجل فهم أمعق للعالقات
والفعال والسلوكيات املرتبطة ابلصحة واملرض النفيس وأساليب العالج وغريها ،حيث أن ذهاب املريض اىل الطبيب
يعترب فعل اجامتعي يتأثر ابلعديد من العوامل الاجامتعية احمليطة به ،كام أن هناك تفسريات اجامتعية وثقافية كام أوحض
(مبيض،1995،ص  )54حيث ختتلف من خشص لآخر ومن جامعة لخرى ،ومن جممتع اىل أآخر لتصور املرض
النفيس وأساليب عالجه ،كام ميكن أن تتشابه هذه املفاهمي والتصورات يف العديد من اجملمتعات ،وميكن أن يكون هذا
الاختالف أو التشابه هل عالقة بتقدم الجيال.
مفعرفه هذه املتغريات تفرس العديد من التساؤلت اليت تطرح عىل التشخيص الثقايف والاجامتعي والنفيس وحىت
ادليين للسلوكيات النسانية املتعلقة ابلصحة واملرض وأساليب العالج ،ومن هذا املنطلق نطرح تساؤل رئيس يا يمتثل
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يف :ما يه املتغريات الاجامتعية والثقافية املؤثرة يف فهم وتصور املرض النفيس ،وكيف تؤثر هذه الخرية يف حتديد
أساليب العالج املناس بة؟
أمهية ادلراسة :تمكن أمهية ادلراسة يف اثراء اجلانب املعريف اخلاص ابلعوامل الثقافية والاجامتعية وادلينية والفزييقية
املؤثرة يف تصور املرض النفيس وحتديد س بل العالج ،لن معلية الفهم أو التصور حتدد سلوكيات الفراد يف مواهجة
املرض النفيس ،كذكل الس باب اليت أحدثته ،مما ينشا عهنا مشألك حصية اخطر من القدر اذلي تصوره الفراد ،أو
العكس.
أهداف ادلراسة :هدفت ادلراسة الوصول اىل املتغريات الاجامتعية والثقافية اخملتلفة املؤثرة يف تصور وفهم املرض
النفيس ،من حيث نوعه أو أعراضه وأس باب حدوثه ،وابلتايل حتديد الساليب العالجية املالمئة ،سواء اكنت هذه
الساليب حديثة أو قدمية ،دينية أو علامنية ،علمية أو شعبية.
مفاهمي ادلراسة
 .1املتغريات الاجامتعية :يتفق علامء املهنجية كام أوحض (أجنرس،2006،ص  )168أن املتغري يرتبط ابملفهوم،
ومسي "متغري" لنه يشري اىل يشء ما قد يأخذ قامي متلفة ،وينحدر املفهوم من املتغري أو املؤرشات،
وجيعل ابلتايل الظاهرة قابةل للقياس ،أما املتغريات الاجامتعية كام أشار لك من( :الامنس،2000،ص ،23
رشوان،2004 ،ص ، Marsh,2008 ،10حسن،2008،ص )Babbie,2013، Krieg,2012،65
يه السلوب اذلي يتبعه الفراد الواعون يف عالقاهتم ببعضهم البعض ،فسلوك الفراد أو ترصفاهتم مبنية
عىل القواعد والنظم اليت اقتضاها اجملمتع لنفسه ،ففي لك جممتع يوجد طائفة معينة من املتغريات أو الظواهر
تمتزي جوهراي عن الظواهر اليت تدرسها العلوم الخرى وتتلقاها الفراد من خالل التنش ئة الاجامتعية كام
هو احلال يف توريث العقائد والطقوس واملامرسات ادلينية ،يه موجودة يف اجملمتع قبل ميالد الفرد ،ومبا أن
املرض النفيس ميثل ظاهرة اجامتعية انسانية كام أوحض (اخلادلي،2006،ص  )87تؤثر عىل الحساس
والدراك ،فان نوع املرض النفيس وخصائصه اخملتلفة ميثل متغري اجامتعي يتطلب البحث يف تأثريه وتأثره
عىل متلف الظواهر النسانية والاجامتعية الخرى مبا يف ذكل تصور املرض النفيس وفهمه ،ومنه فان
التعريف الجرايئ للمتغريات الاجامتعية بأهنا عبارة عن مجموعة مناذج من العمل ،والتفكري ،والحساس،
اليت تسود يف جممتع من اجملمتعات واليت يؤثر فهيا الوعي امجلعي ،مبا يف ذكل نوع وخصائص املرض النفيس،
وتأخذ املتغريات الاجامتعية كذكل متلف النظمة والوظائف ،اليت يتبعها الفراد الواعون يف عالقاهتم
ببعضهم البعض ،فهيي متثل هبذا لك النظم الثقافية ،وادلينية ،والعالقات الاجامتعية والظروف الاقتصادية.
 .2املتغريات الثقافية :أشار لك من ،Xintian,2005(:جيدنز ،2005،الونيس ،2007،العنزيات وأآخرون)2013 ،
اىل تعدد تعريفات املتغريات الثقافية وذكل يعود اىل الصفة الشمولية اليت تمتزي هبا الثقافة ،ذكل أن عالقهتا حبياة
النسان متعددة ومتشعبة ،ومنه فان التعريف الجرايئ يرى أن الثقافة يه ذكل اللك املركب اذلي يش متل عىل املعرفة
واملعتقدات والفن ،والخالق ،والقانون ،والعادات ،أو أي قدرات أخرى ،أو عادات يكتس هبا النسان بوصفه عضوا
يف اجملمتع.
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 .3مفهوم تصور املرض النفيس :أشار لك من(:يوسف،1999،ص  ،26غامن،2006،ص ،56
،O’Herlihy,2009:54اخلادلي،2016،ص  )59اىل أن للمرض معان متعددة ختتلف ابختالف الفراد تمتثل
يف التايل(:المراض اجلسمية مبختلف أنواعها ،المراض النفس ية ،المراض العصبية ،المراض العقلية والمراض
الاجامتعية) ،ويشمل النوايح الطبية والاجامتعية والنفس ية والاقتصادية ،ويؤثر املرض عىل الناس بطرق
متلفة اما مبارشة أو غري مبارشة ،وهل نتاجئ خاصة عىل الفراد وامجلاعات واجملمتعات ،بيامن عرف لك
من(:معر )Abbass,2006:34،2003،املرض النفيس بأنه الدراك الواعي بعدم الراحة ،أما الاعتالل فهو حاةل
من الاختالل الوظيفي واليت يتأثر هبا اجلانب الاجامتعي وتؤثر عىل عالقة الفرد ابلآخرين ،والسقم هو حاةل
عضوية أو نفس ية لالختالل الوظيفي وتؤثر عىل خشصية الفرد وعليه يكون املرض هو عبارة عن اقالل من قدرة
الفرد الطبيعية عىل الوفاء ابلزتاماته جتاه أرسته وجممتعه وزايدة متاعبه النفس ية اكلتوتر والقلق واخلوف.
التعريف الجرايئ لتصور املرض النفيس بأنه مجموعة من الانطباعات أو المتثالت ،واملعارف الفكرية أو العقلية ،اليت
اكتس هبا النسان من خربته الشخصية أو من الاجتاهات الثقافية حول "املرض" من حيث نوعه كن يكون مرض
عقيل أو نفيس أو اجامتعي أو بدين أو رويح ،أو من حيث أس بابه ،اكن تكون أس باب طبيعية أو أس باب ميتافزييقية
مرتبطة مبا فوق الطبيعة ،فاحلاةل اليت حيدث فهيا خلل اما يف الناحية العضوية أو العقلية أو الاجامتعية للفرد ،ومن
شأنه اعاقة قدرة الفرد عىل مواهجة اقل احلاجات الالزمة لداء وظيفة مناس بة.
 .4مفهوم أساليب العالج :أشار لك من(:غامري،ص de ،Abbass,2009:265 ، Blatt,2005:486 ،148
 )Maat,2009:16اىل أن النسق العاليج يتضمن بداخهل اللك املعقد اذلي يش متل عىل معتقدات الناس
واجتاهاهتم وممارس هتم للدوار املصاحبة ملفهومات الصحة واملرض ،ويقوم لك نسق من العناية الصحية عىل
الفلسفة اليت تشلك مفهوم الصحة ومكوانت املرض ،كام يتضمن النسق العاليج ادلور الاجامتعي اذلي ميكن
حتديده من خالل التعرف عىل أمناط الناس اذلين ميكهنم القيام بأداء هذه الدوار من اجل حتقيق الصحة
والشفاء ،ابلضافة اىل أنواع الدوات اليت تس تخدم يف التشخيص والعالج ،كام أوحض لك من:
( ،Bateman,2008:165اخلادلي )146 :2016،أن متلف العنارص ادلينية والثقافية والاجامتعية املتصةل
ابلثقافة احلديثة والشعبية ،وادلينية والعلمية ،عىل الطرق املس تعمةل يف عالج املرض من مث يف انتاج منط عاليج
يتالءم وطبيعة التصورات اليت ينتجها الشخاص وامجلاعات حول مفهوم وأس باب املرض.
وعليه فان التعريف الجرايئ ملفهوم أساليب العالج عىل أهنا :مجموعة من الجراءات اليت يتبعها املريض قصد التخلص
من املرض النفيس اذلي يعاين منه ،وتأخذ هذه الخرية أمناطا متعددة من املامرسات العالجية مبا فهيا الطب
والتشخيص احلديث للمرض مبختلف أنواعه ،املامرسات العالجية الشعبية ،والتقليدية ،السحرية ،والطبيعية،
املامرسات العالجية ادلينية ،املامرسات العالجية اخلاصة ابلطب البديل.
ادلراسات السابقة
مت تناول عددا من الحباث وادلراسات السابقة اليت لها صةل مبوضوع ادلراسة احلالية ،كام ييل:
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تناول (العزني )2015،يف دراس ته بعنوان العوامل الاجامتعية والثقافية اليت حتد من فاعلية اجلهود العالجية للمرىض
النفس يني ،طبقت ادلراسة عىل الفريق الطيب املعاجل يف مستشفى الصحة النفس ية مبحافظة حفر الباطن وبلغ عددمه
( ،)58ومستشفى الصحة النفس ية ابحلدود الشاملية منطقة عرعر وبلغ عددمه( ،)125واس تخدم املهنج الوصفي
املسحي ،والاستبانة كداة مجلع البياانت ،وخلصت النتاجئ اىل أن العوامل الاجامتعية والثقافية حتد من فاعلية اجلهود
العالجية للمرىض النفس يني من منظور الفريق الطيب املعاجل
دراسة (الفريوز )2013 ،بعنوان املتغريات الاجامتعية لتصور املرض وأساليب عالجه دراسة ميدانية مبدينة بسكرة،
اعمتدت عىل املهنج الوصفي التحلييل عن طريق أداة دراسة احلاةل ،طبقت عىل ( )29حاةل من بيهنا ( )25حاةل متثل
أمراض عضوية ونفس ية واجامتعية وعصبية ،و( )4حالت ملرىض يعانون مرض عقيل ،خلصت ادلراسة اىل أن
أعراض املرض ومعدل تكرارها ومدى خطورهتا أحد أمه املتغريات املؤثرة يف فهم وتصور املرض ،ويف اللجوء لطلب
العالج ،والتخوف من املرض ،وهناك تأثري واحض للجامعة املرجعية حول تصور املرض دلى املريض واختيار املريض
العالج املناسب ،كام تؤثر الظروف الاقتصادية والاجامتعية السيئة بشلك غري مبارش عىل تصور املرض خاصة دلى
الفئة الفقرية من املرىض.
دراسة (النارشي ،والسايس )2009:بعنوان الومصة الاجامتعية يف المراض النفس ية ،هدفت ادلراسة اىل معرفة
اجتاهات اجملمتع حنو المراض النفس ية ،وأس باب اجحام أفراده عن البحث عن العالج النفيس ،وكيفية القيام حبمالت
توعية لتعريف الناس مباهية المراض النفس ية وأس باهبا وطرق عالهجا ،للتغلب عىل بعض املعتقدات اخلاطئة اليت
رخست يف أذهاهنم لتصبح جزءا من الثقافة اجملمتعية ،خلصت النتاجئ اىل أن معظم املرىض النفس يني ل يتوهجون عند
احساسهم ابلعراض للعيادة النفس ية بسبب النظرة السلبية للمجمتع حنو املريض النفيس ،والشعور ابلعار واخلجل مما
أدى اىل عدم اقتناع املريض وأرسته ابلطب النفيس لن اجملمتع ينظر للمريض النفيس عىل انه خطر عىل اجملمتع وجيب
احلجر عليه.
هدفت دراسة (براكت ،وكفاح )2006،اىل معرفة اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو املرض والعالج النفيس يف ضوء
بعض املتغريات ادلميوغرافية والرتبوية ،وطبق مقياس الاجتاه حنو املرض النفيس وعالجه عىل عينة بلغت ( )228من
طالب وطالبات اجلامعة ،وخلصت النتاجئ اىل اجتاه اجيايب حنو املرض والعالج النفيس ،مع وجود فروق داةل احصائيا
حنو املرض والعالج تبعا للتخصص لصاحل الطالب اذلين يدرسون ختصصات طبية وهندسه وصيدةل.
دراسة (بومدين )2004،عن التصورات الاجامتعية للصحة واملرض يف اجلزائر (حاةل مدينة سكيكدة) ،طبقت
ادلراسة عىل ( )358من املرتددين عىل املؤسسات الطبية الرمسية أو غري الرمسية ،ابلضافة اىل ( )20معاجل وطبيب،
وخلصت ادلراسة أن هناك منطني من الطب يوجدان ابجلزائر طب رمسي ذي منط جامعي وطب تقليدي ،كام ختتلف
ممارسات الطب الشعيب بني العالج ابلعشاب النباتية ،جرب العظام ،قراءة الطالع ،كام أن هناك بعض الدوية تأخذ
معاين دينية مثل حبة الربكة وعش بة مرمي ،كام ل يوجد معىن للصحة واملرض بل توجد ش بكة من املعاين املعقدة ترتبط
مجيعها ابلثقافة العربية والسالمية ويف جزء مهنا ابلثقافة الغربية ،حيث أن الغلبية تفضل الطب احلديث وعند فشل
هذا الخري فقط يلجا اىل الطب التقليدي.
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دراسة (العتوم )2002،دور العوامل الاقتصادية والاجامتعية يف حتديد أمناط العالج دلى املرىض – دراسة ميدانية
يف منطقة جرش -وطبقت ادلراسة عىل ست حالت كدراسة متعمقة ،خلصت النتاجئ اىل أن كتةل املامرسات الطبية
السائدة يف جممتع ادلراسة يه كتةل غري متجانسة من املامرسات والمتثيالت ،واملعارف ،ول ميكن أن يمت احلمك علهيا
ابعتباره تصب يف اطار معريف واحد ،ذكل أن هناك مصادر معرفية متعددة مس ئوةل عن انتاج احلقائق الطبية ،وهناك
أمناط عالجية من وهجة نظر املبحوث( :منط العالج ابلقران الكرمي ،منط العالج ابلسحر ،منط طب العطارين ،المنط
الرمسي احلديث يف العالج ومنط العيادات السالمية) ،كام أن العالقة بني المناط العالجية تأخذ طابع الرصاع
والتنافس أكرث من التعاون والتاكمل.
ع
تعقيب عىل ادلراسات السابقة :ا متدت دراسة (بومدين )2004 ،عىل املدخل النرثوبولويج النفيس ،املدخل
الاجامتعي واملدخل الطيب دلراسة الصحة واملرض ،مما سهل لدلراسة الراهنة الكثري من المور املهنجية العملية
والنظرية ،كام أن النتاجئ اليت توصل الهيا الباحث اكنت قريبة من الفرضيات لدلراسة الراهنة ،كام أن اس تخدام دراسة
(العتوم )2002 ،لداة دراسة احلاةل دمع اس تفادتنا يف التعرف عىل حتديد العنارص املكونة للظاهرة العالجية ،وطريقة
حتليل البياانت ابلطريقة الكيفية اليت تتالءم بشلك كبري وطبيعة املوضوع ،وفرضيات ادلراسة.
فروض ادلراسة :تعمل املتغريات الاجامتعية والثقافية اخملتلفة املمتثةل يف نوع وخصائص املرض النفيس ،كذكل امجلاعة
املرجعية والظروف الاقتصادية ،والاجامتعية للمرىض ،وكذا املتغريات املتعلقة ابجلوانب الثقافية وادلينية للشخص
املريض ،يف التأثري عىل تصور املرض وحتديد العالج املناسب دلى املرىض النفس يني ،ذلا انبثق من هذا الفرض
الرئيس عدة فرضيات فرعية اكلآيت:
 .1تؤثر املتغريات الاجامتعية والثقافية اخلاصة بنوع وخصائص املرض النفيس ،عىل تصور املرض وحتديد
أساليب العالج.
 .2تؤثر امجلاعة املرجعية ،وكذا الظروف الاقتصادية ،والاجامتعية للشخص املريض عىل تصور املرض
النفيس واختيار العالج املناسب.
 .3تؤثر املعتقدات الثقافية وادلينية عىل تصور املرض النفيس واختيار أساليب العالج املناس بة.
الجراءات املهنجية لدلراسة
(أ) مهنج ادلراسة :اس تخدم املهنج الوصفي التحلييل ابعتباره مهنجا أساس يا ومهنج دراسة احلاةل ابعتباره مهنج
فرعي من املهنج الوصفي ،فاملهنج الوصفي كام أشار لك من،Barker,2002:13( :عدس،2003،ص
 ،101أجنرس،2006،ص ،168عبيدات وأآخرون،2007 ،ص  )186يعد أسلوب يف البحث بقصد
وصف الظاهرة املدروسة وتصويرها مكيا ،عن طريق مجع معلومات مقننة عن املشلكة وتصنيفها ،وحتليلها،
واخضاعها لدلراسة ادلقيقة ،لتحديد جوانب القوة والضعف من اجل معرفة مدى احلاجة لحداث تغريات
جزئية أو أساس يه فيه واخلروج بتعماميت بشأن هذه الظاهرة ،ذلا تناولت ادلراسة املداخل الآتية:
أ -مدخل النرثوبولوجيا الطبية:أشار لك من( :رشوان،2003،ص  ،23الكندري،2003،ص  )65أن
النرثوبولويج الطيب املريض ما هيم يف العالج ليس ما اذا اكمنة ممارس ته فعاةل أم ل ،لكن ملاذا يعتقد أهنا
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فعاةل من جانب اجملمتع قيد ادلراسة؟ وما هو معناها وأمهيهتا الاجامتعية؟ وكيف بنيت هذه الكفاءة وهنا كام
يف أماكن أخرى.
مت الاس تفادة من هذا املدخل يف دراستنا الراهنة حيث أن هذه ادلراسة كيفية أكرث مهنا مكية ونظرا لعامتدان عىل أداة
دراسة احلاةل وكذا أداة املقابةل ،واملالحظة ،فان املدخل النسب هو النرثوبولوجيا الطبية اليت اس تعنا هبا يف اثراء
اجلانب النظري لدلراسة ،كام اكنت الطريقة املهنجية النرثوبولوجيا الطريقة املناس بة يف احلصول عىل البياانت وكذا
حتليلها وتفسريها.
ب -مدخل عمل الاجامتع الطيب :أوحض لك من( :الامنس ،ص  ،34خليل،2006،ص  ،136حسن،2008،ص )76
أن عمل الاجامتع الطيب تنعكس أفاكره السيس يولوجيا عىل النسق الطيب وتقدم لعضائه صورة شامةل من أمهية
العوامل الاجامتعية ابخلدمة الصحية املقدمة ومنط الرسة ،ودوره يف اختاذ القرار الطيب وصورة بناء القوة السائدة
يف اجملمتع ودرجة تأثريها عىل أداء اخلدمة الصحية ،ذلا لقد استندان عىل مدخل عمل الاجامتع الطيب لتوضيح
العالقة بني املتغريات الاجامتعية املمتثةل يف دور امجلاعة املرجعية والظروف الاقتصادية ،وتصور املرض وحتديد
أساليب العالج املناس بة ،وتوضيح دور املعاجلني مبختلف أنواعهم وتأثريمه عىل تصورات املرىض للمرض النفيس
وتفضيالت العالج.
ج -النظرية التفاعلية الرمزية :من أمه اهامتمات التفاعلية الرمزية كام أشار (عبد الرحامن،2006،ص  )172دراسة
السلوك الاجامتعي اليت تدور حول اذلات والعقل والتفاعل الاجامتعي ،واملعىن الرمزي اذلي يركز عىل طبيعة العالقة
بني التفاعل الرمزي والفعل الاجامتعي ،واعترب التفاعل الرمزي الطابع املمزي واخلاص بعملية التفاعل اليت حتدث بني
اخمللوقات النسانية كام يتضمن ذكل معلية تفسري املتبادل والرمزي جملموعة أو حصيةل الفعال النسانية.
وقد مت الاس تفادة من هذه النظرية يف معلية تفسري وحتليل البياانت املتحصل علهيا يف ادلراسة ،وذكل من خالل
تفسريات اس تجاابت املرىض خملتلف املتغريات سواء اكنت بيولوجية ،ثقافية اجامتعية ،ثقافية أو دينية ،واعطاهئا معاين
رمزية بعد أن تتفاعل مع متلف املتغريات الاجامتعية اليت ختص احمليط الاجامتعي للمرض كام تتدخل فهيا اذلات
والعقل اىل حد ما.
كذكل اس تخدام مهنج دراسة احلاةل اذلي يتجه كام أشار (رشوان،2003،ص  )76اىل مجع البياانت العلمية املتعلقة بأية
وحدة سواء اكنت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجامتعيا أو جممتعا حمليا أو جممتعا عاما ،وهو يقوم عىل أساس التعمق دراسة
مرحةل معينة من اترخي الوحدة ،أو دراسة مجيع املراحل اليت مرت هبا ،وذكل بقصد الوصول اىل تعماميت علمية متعلقة
ابلوحدة املدروسة وبغريها من الوحدات املشاهبة لها.
(ب) جمال ادلراسة
اجملال املاكين :مجهورية مرص العربية حمافظة القاهرة.
اجملال الزماين :بدأت ادلراسة بشهر يونيو2016واس تغرقت مخس شهور.
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اجملال البرشي :اش متلت ادلراسة عىل ( )29حاةل مهنا  4حالت متثل املرض العقيل ،من خالل مقابةل ذوهيم املس ئولني
عهنم ،كام تضمن بعض املعاجلني رايق رشعي ،ومعاجلة متصة بعالج الطب البديل ،ومجموعة من الزائرين واملرتددين
عىل العيادات الطبية.
اخلصائص الشخصية حلالت ادلراسة:
لتعل
جدول( )1توزيع حالت ادلراسة حسب اجلنس والعمر واملس توى ا ميي
املس توى التكر النس بة
التكرا النس بة
الفئة
اجلنس التكرار النس بة
لتعل
ا ميي ار املئوية
املئوية
العمرية ر
املئوية
%10.34 3
أيم
%13.79
4 28-18 %37.93
ذكور 11
يقرأ ويكتب %10.34 3
%41.37
12 39-29 %62.02
اانث 18
ابتدايئ %20.68 6
%37.93
11 50-40
اعدادي %17.24 5
%3.44
1 61-51
%27.58 8
اثنوي
%3.44
1 72-62
جامعي %16.79 4
اجملموع %100 29
%100
29
 %100اجملموع
اجملموع 29
تنوعت حالت ادلراسة بني اذلكور والانث ،اكلتايل (اذلكور  ،11الانث  ،)18يف أعامر متلفة تفوق سن  18س نة،
وهذا هبدف التوصل اىل مجموعة الفاكر والتصورات اذلاتية للشخص املريض النفيس وابلتايل انطباعاته حول نوع
املرض وأس بابه وأساليب عالجه ،كام هندف أيضا اىل معرفة مجموعة املتغريات الاجامتعية والثقافية املؤثرة يف تصوره
ملرضه ،كام جند أن حالت ادلراسة تضمنت متلف املس توايت التعلميية للحصول عىل حتليل أكرث تعممي بني
املس توايت التعلميية حلالت ادلراسة.
توزيع حالت ادلراسة حسب نوع وأصناف املرض
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جدول ( )2توزيع حالت ادلراسة حسب نوع وأصناف املرض
التكرار النس بة املئوية
نوع املرض
%2.63
1
الاضطراابت السلوك النامجة عن الدمان
%23.68
9
الاضطراابت النفس ية العضوية
%15.78
6
الفصام
%7.68
3
الاضطراابت الوجدانية الانفعالية.
%10,52
4
الاضطراابت ال ُعصابية
%5,26
2
شذوذات السلوك
%2.63
1
اضطراابت الشخصية
%10,52
4
التخلف العقيل.
%2.63
1
الاضطراابت الامنئية
%7.68
3
الاضطراابت السلوكية والانفعالية
%10,52
4
اضطراابت نفس ية غري حمددة بدقة
%100
38
اجملموع
تنوعت المراض بني المراض العصابية واذلهانية والس يكوسوماتية بقصد احلصول عىل بياانت متنوعة ل ختص مرض
معني فقط كام ورد يف عنوان ادلراسة ،والنس بة الكرب للمراض اليت يعاين مهنا أفراد ادلراسة يه الاضطراابت
النفس ية العضوية حيث بلغت نس بة  ،%23.68تلهيا اضطراابت الفصام حيث بلغت نس بة  ،%15.68مث
الاضطراابت العصابية والتخلف العقيل والاضطراابت النفس ية غري حمددة بدقة حيث بلغت نس بة ،%10.52
وجاءت نس بة الاضطراابت الوجدانية والانفعالية والسلوكية والانفعالية  ،%7,68وأخريا بلغت نس بة السلوك النامجة
عن الدمان واضطراابت الشخصية والاضطراابت الامنئية .%2,63
(ت) أدوات ادلراسة
 -1املالحظة :تعد أداة هممة يف هذا النوع من البحوث قصد مجع املعلومات ،فلمعرفة املوقف جيدا أشار
(ابراهمي،2008،ص  )45ابماكن الباحث أن يشارك يف النشطة يف املوقف املراد حبثه ،وهذا يعطيه فرصة جيدة
لريى اخلربات من وهجة نظر املشاركني.
فاملالحظة يف عني املاكن كام أوحض لك من( :ابراهمي ،ص  ،41أجنرس،2006،ص )186أهنا تقنية مبارشة للتقيص،
تس تعمل عادة يف مشاهدة مجموعة من بصفة مبارشة وذكل هبدف اخذ معلومات كيفية من اجل فهم املواقف
والسلوكيات ،ويف حبثنا هذا مقنا ابجراء أداة املالحظة وذكل ابجللوس يف قاعات اس تقبال املرىض وزائرين املرىض يف
املستشفى حيث جلس نا مع أولياء املرىض وكنا نسجل أقواهلم ومناقشاهتم حول أس باب وظروف املرض النفيس اذلي
أصيب ذوهيم ،واكنت مالحظاتنا هتمت بتسجيل النقاط التالية :أس باب املرض النفيس "الس باب الطبيعية ،املعتقدات
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)1

جوان 2017

44

المتغيرات الاجتماعية والثقافية لتصور المرض النفسي د /رانيا الصاوي عبده عبد القوي

الثقافية والغيبية ،أس باب وراثية" ،الظروف الاقتصادية والاجامتعية للشخص املريض ،تصورات الزائرين حول
أس باب املرض النفيس.
وهكذا حنصل عىل معلومات أكرث تفصيل كام أشار (أجنرس،2006،ص )188وأكرث دقة وأقرب من الواقع املعاش
للشخاص حمل ادلراسة ،ففي البداية مقنا ابجراء مالحظة مكشوفة لكن تبني أن هناك حتفظ يف أسلوب الالكم،
وحتفظ يف قول احلقائق اخلاصة بتصوراهتم حول املرض ،وأساليب العالج؛ وقد لحظنا هذا التحفظ من خالل التغري
يف طريقة الكهمم عندما لحظوا أننا نقوم بتسجيل أقواهلم عىل الورقة.
 -2املقابةل :تعد املقابةل واحدة من طرق مجع املعلومات كام أشار (ابراهمي، 2008،ص ،98أجنرس2006،
،ص )197أهنا احملادثة املنتظمة بني اثنني السائل واملس تجيب ،بقصد احلصول عىل معلومات معينة لها عالقة
ابحلاةل واملوضوع املراد دراس ته ،مت اس تخدام املقابةل الشخصية املبارشة حلالت ادلراسة من خالل طرح أس ئةل
تتوافق وفرضيه ادلراسة ،أما جمالت الجابة فقد أاتحت جمال مفتوح وحر لجاابت أفراد ادلراسة دون أي
مقاطعة حىت يتس ىن لنا الفهم ادلقيق لتفاصيل املوضوع ،وعالقة الحداث املؤثرة ،ويه مقابةل نصف موهجه.
.3الاس تعانة ابلخباريني :دلمع وتقوية العالقات الشخصية مع أفراد ادلراسة ،واكن ذكل يف مساعدهتم تعريفنا ببعض
املعاجلني الشعبيني خاصة والرقاة احملليني ،وجعل هؤلء يثقون يف غرضنا العلمي ،ومساعدهتم لنا يف تعريفنا ببعض
حالت ادلراسة اليت تناسب حالهتم موضوع البحث ،وابلتايل فقد دلوان عىل ماكن اقامهتم بل وحىت جلهبم يف ماكن
العالج ومقنا مبقابلهتم هناك ،طريقة الاعامتد عىل الخباريني تعمتد كام أوحض لك من( :معر، 2004،ص،20:
حامدة، 2007،ص )54عىل الاس تعانة ببعض املرشدين أو الخباريني اذلين يكونون يف العادة من الساكن الصليني
جملمتع ادلراسة ويقومون بدور أسايس.
مناقشة النتاجئ:
مناقشة وحتليل الفرض الول اذلي نص عىل أنه تؤثر املتغريات الاجامتعية والثقافية اخلاصة بنوع وخصائص
املرض النفيس ،عىل تصور املرض النفيس وحتديد العالج.
(أ)ابلنس بة لنوع املرض :تنوعت المراض بني المراض العصابية والس يكوسوماتية واذلهانية وذكل من خالل
اجراء أداة املقابةل مع أهل املرىض ،ان معرفة نوع املرض اكن بعد الفحص والتشخيص الطيب ادلقيق للمرض
النفيس ،اتضح أن احلالت اليت تعاين من المراض العصبية يعرفون مرضهم فقط عىل أنه مرض عصيب ،واحلال
نفسه ابلنس بة للمراض العقلية فالشخاص املس ئولني عىل هؤلء املرىض ل يعرفون التشخيص ادلقيق للمرض
العقيل.
(ب) ابلنس بة لعراض املرض :هناك ل مبالة ابلعراض الولية للمرض النفيس ،حيث أن ( )% 64من عينة
ادلراسة تتنوع بني أعراض (جسدية ،نفس ية ،عصبية ،اجامتعية) ول تباىل مبرضها ،خاصة اذا ما تعلق المر
ابلقلق ،الوسواس ،الرق ،الهلوسة ،رؤية أحالم مزجعة ،فهم يعتربون تكل العراض جمرد حالت عادية انمجة
عن مرحةل عابرة لقلق انجت عن مشلك ما ،أو ضغوط اجامتعية يتعرض لها املريض يف تكل الفرتة ،اعتبارا مهنم
أهنم سيسرتجعون عافيهتم بعد فرتة ،وعليه فان مس توى الاس تجابة للعراض الولية للمرض كام أشار لك من:
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(، Bateman,2008:168،Abbass,2006:23محمد ،واخلويل أآخرين،2011،ص  )148تعترب متأخرة يف
الكثري من المراض النفس ية ،وان اكنت تعرف اختالفا يف رسعة الاس تجابة للمرض حسب نوع املرض
وطبيعته وخطورته ،ومس توى الصابة ،جفانبا كبريا من سلوك املريض هو نتاج مبارش للعراض اليت يستشعرها
من حيث شدهتا وصور املعاانة اليت تسبهبا واس مترارها ،امنا حتفزه مبارشة للسعي من أجل الرعاية الطبية.
(ج) ابلنس بة للفاكر املس بقة عن املرض:هناك( )% 64.7ليس دلهيم أفاكر مس بقة عن مرضهم قبل
التشخيص الطيب للحاةل ،فهم يروا أن هذه المراض غريبة عن قاموسهم املعريف ابملطلق ،والعراض اليت
تعرضوا لها ازاء هذا املرض النفيس مل تطرأ علهيم من قبل.
(د) ابلنس بة ملعدل تكرار العراض املرضية :معظم احلالت اكنت تعاين من العراض املرضية بشلك دامئ
ومس متر.
(هـ) ابلنس بة خلطورة العراض املرضية :أشارت عينة ادلراسة أن هناك أمراض نفس ية ل يدرك الشخص
املريض مبدى خطورهتا ،بيامن تمكن خطورة هذه العراض ابلنس بة للشخص املريض أو الشخاص احمليطني به
عندما تؤثر هذه العراض عىل العالقات الاجامتعية للشخص املريض وعالقته بأرسته ،عالقته الزوجية ان اكن
مزتوج أو مزتوجة ،فلكام ساءت هذه العالقات ،يزيد وعي الشخص املريض والشخاص احمليطني به خبطورة
هذه العراض.
كام أشار (، Abbass,2009:76،Bateman,2008:167محمد ،اخلويل،2011،ص  )148يلعب متغري خطورة
العراض وجديهتا دورا همام سواء من حيث وهجة نظر الآخرين أو الشخص املريض ذاته ،ولكام اكنت العراض
غري مألوفة ويتعذر تفسريها أو فهمها من جانب الآخرين أو من جانب املريض ازدادت درجة الحساس
ابخلطورة واجلدية ومن مثة ازداد معدل السعي من أجل البحث عن املعاونة الطبية ،أما عن المراض العقلية
فاكنت اجاابت الشخاص املس ئولني عن هؤلء املرىض أن خطورة أعراض املرض العقيل تمكن حني يصبح
املريض يتعدى عىل الغري سواء ابلش مت أو الرضب ،أو التعدي عىل ممتلاكت الغري.
(و) ابلنس بة ملتغري غرابة العراض :هناك اختالف يف وهجات النظر فهناك أعراض مرضية ملرض نفيس مألوف
دلى جممتع ادلراسة أو حىت يف عائةل املريض ،ال أن العراض اليت حدثت هل أو صاحبت حالته املرضية اكنت
متلفة عن تكل اليت مسع عهنا أو عرفها وابلتايل تصبح أعراض غريبة ابلنس بة اليه ،فهناك من يشعر حبدوث
أش ياء دون أن يراها ،حفني تكون العراض املرضية غريبة عن القاموس املعريف العام للشخص ،أما ابلنس بة
للمقابالت اليت أجريناها مع الشخاص املس ئولني عن املرىض ابملرض العقيل ،وجدان أن هؤلء الشخاص
يعتربون املرض عقيل اذلي حدث ملرضامه يه ظاهرة غريبة يف حد ذاهتا ابلنس بة الهيم.
تؤثر غرابة العراض املرضية عىل فهم وتصور املرض وكذكل يف حتديد منط العالج املناسب للمرض،
فالشخاص اذلين يعتقدون يف غرابة العراض املرضية عرضة للوقوع يف تناقضات واختالف تصورمه للمرض
سواء اكن ذكل يف حتديد نوع املرض أو أس بابه؛ ومن مث اللجوء اىل أمناط متلفة من العالج ما بني العالج
احلديث والعالج ادليين أو الشعيب.
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(ز) الاس تجابة لساليب العالج حسب متغريات الفرضية الوىل:
هناك عدة أش ياء تتدخل يف كيفية اختيار العالج:
أول :ابلعراض املرضية :هناك تنوع يف أمناط العالج سواء اكن عالج (ديين -الطب البديل -ابلطب احلديث أو
الشعيب) حيث أن هناك نس بة  % 97من حالت ادلراسة جلأت للمناط اخملتلفة من متلف المراض العضوية
والنفس ية والاجامتعية والعصبية.
يل
كام أن أغلب المراض النفس ية متس فهيا املرىض العالج ادليين والسحري للوهةل الوىل من ظهور أعراض
املرض ،أو أهنم ل حياولون أن يقتنعوا بأن حالهتم املرضية يه حاةل عصبية أو نفس ية ،نظرا لنظرة اجملمتع ادلونية
لهذه المراض النفس ية؛ فغالبا ما حياولون تفسري هذه المراض وارجاعها اىل أمور أخرى غيبية ،كام أن اليأس
من الشفاء وحماوةل احلصول عىل العالج بأي طريقة عامل همم جدا يف تنوع أساليب العالج.
مناقشة وحتليل الفرض الثاين اذلي نص عىل" :أن تؤثر امجلاعة املرجعية ،وكذا الظروف الاقتصادية،
والاجامتعية للشخص املريض عىل تصور املرض النفيس واختيار العالج املناسب".
 .1ابلنس بة للشخاص الكرث مساندة يف املرحةل املرضية اليت مر هبا املريض النفيس:
جدول ( )3الرتتيب التنازيل للجامعة املرجعية
املساندة للشخص املريض خالل مراحل مرضه
التكرار النس بة املئوية الشخاص املساندين التكرار النس بة
الشخاص املساندين
املئوية
%2.4
3
زمالء ابلعمل
%12
15
الم
%2.4
3
ممرضات
%12
15
الخوات
%1.6
2
البناء
%10.4
13
الخوة
%1.6
2
البنات
%8.8
11
الزوج
%1.6
2
الزوجة
%8.8
11
معارف
%0.8
1
الطباء
%16
20
القارب(مع -خال -أهل
الزوج...اخل
%0.8
1
زوجة الابن
%7.2
9
جريان
%0.8
مرىض عانوا نفس 1
%6.4
8
أصدقاء
املرض
اتضح من اجلدول السابق أن الشخاص املرىض النفس يني يس تعينون مبختلف الشخاص كجامعة مرجعية
يستند الهيا الشخص املريض ،بدءا ابلوادلين ،الهل والقارب ،معارف أصدقاء ،فتتضح مساندة أفراد العائةل
للشخص املريض خاصة الم بنس بة  ، %12والخوات بنس بة  %12والخوة بنس بة  ، %10,4ومجموعة
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القارب اليت تضم (العم ،العمة ،اخلال ،اخلاةل ،بنات العم ،بنات اخلال ،بنات أخ الزوج ،أهل الزوج ،أهل
الزوجة) بنس بة .%16
 .2حتليل وتفسري البياانت اخلاصة بتأثري امجلاعة املرجعية يف فهم وتصور املرض وحتديد ومقارنته مع التصور
الشخيص للمرىض اجتاه مشلكهتم الصحية:
ان تأثر حالت ادلراسة برأي امجلاعة املرجعية يف تصور املرض النفيس وفهم أس بابه يبدو واحضا جدا ،ويه تعرب
عن تصورات متلفة بني التصور احلديث للمرض والتصور ادليين والسحري ،والشعيب ،بغض النظر عن سن
حالت ادلراسة ومس توامه التعلميي لهنا تتضمن ذكورا واانث ومتلف الفئات العمرية وكذكل متلف املس توايت
التعلميية.
أشار لك من( :بريك، 1999،ص ) Brown,2004:25،177أن امجلاعة املرجعية يه اليت يرتبط فهيا الشخص
ببايق العضاء ويتأثر من خاللها بسلوك غريه ويرجع الهيا لتقمي سلوكه ،وتلعب امجلاعة املرجعية للمريض دورا يف
توجهيه حنو أسلوب عاليج حمدد ،وحىت المراض العقلية كام ورد يف املقابالت اليت أجريناها مع عائةل املرىض
عىل الرمغ من عدم الخذ برأي املريض ال أن الخذ برأي امجلاعة املرجعية والتأثر بأفاكرمه اكن واحض أيضا عىل
الشخاص املس ئولني عىل املريض عقليا ،والتنوع يف تصورات امجلاعة املرجعية حول نوع وأس باب املرض النفيس
بني التصورات احلديثة والتصورات الغيبية ادلينية والسحرية اليت تعرب يف أغلهبا عن السحر ،العني ،واملس.
 .3أمهية امجلاعة املرجعية يف حتديد العالج:
هناك  % 78.94من حالت تطابق بني اقرتاحات امجلاعة املرجعية لعالج املرض والمناط العالجية اليت جلأ الهيا
املريض خالل مراحل مرضه ،وتدل عىل أمهية امجلاعة املرجعية يف التأثري عىل سلوكيات املرىض سواء من حيث
فهم وتصور املرض ،حبيث تلعب الرسة دورا همام كام أشار (بريك،1999،ص  )178يف حاةل مرض الفرد
بتحديد نوعية العالج واملعاجل ،ففي أول المر توجه توجهيات الرسة أول اىل الالتفاف حول املريض وحماوةل
معرفة العراض املرضية وما يعانيه ابلتحديد ،وبعد حرصها لنوعية املرض تبدأ الاجهتادات يف التشخيص ،وبعد
الاس تقرار عىل نوعية املرض وغالبا ما يؤخذ برأي رب الرسة ،ومن يمتتع خبطوة هممة دلى الرسة لتقرير نوعية
العالج التقليدي أو الطب احلديث.
ع
ويف املقابل جند نس بة  %15.13توافق عىل رأي امجلاعة املرجعية وأساليب العالج اليت ا متد علهيا املريض يف
مراحل مرضه واضافة أمناط أخرى من العالج أو ابلعامتد جزء فقط من الاقرتاحات اليت يقرتهحا أفراد امجلاعة
املرجعية حول العالج ،ويكون الرفض يف غالب الحيان عند حث امجلاعة للجوء اىل الطالب ،وابعتباره منط من
أمناط الطب السحري ولهذا ل يقوم املرىض يف الكثري من الحيان ابلعالج عند هؤلء املعاجلني ،أما ابلنس بة
للمراض العقلية فان امجلاعة املرجعية املمتثةل يف الرسة والقارب ،فهم الشخاص املؤثرين بشلك مبارش ،بل مه
الشخاص الفاعلني واملترصفني يف حتديد نوع العالج املناسب ملريضهم.
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 .4البياانت اخلاصة بتأثري املعاجلني يف فهم وتصور املرض وحتديد العالج:
ابلرمغ من الاختالف بني أآراء املعاجلني حول نوع املرض وأس بابه خاصة بني العالج ادليين والعالج ابلطب
احلديث والعالج السحري ،فان املريض جيد نفسه جمربا عىل تصديق أقوال الطباء فهم اذلين ميتلكون أساليب
الفحص العلمي ادلقيق ،كام أهنم جمربين أحياان عىل الخذ بأآراء وتصورات املعاجلني ابلرقية أو حىت املعاجلني
ابلطب السحري والغامض ،عىل أساس أهنم ميتلكون املعرفة الروحية اخلاصة حباةل املريض والسبب يف مشلكته
النفس ية ،وابلنس بة للمراض العقلية وجد أن هناك تناقض بني رأي املعاجلني فامي خيص نوع املرض وأس بابه
سواء اكن ذكل بني أآراء الطب احلديث أو أآراء الطب احلديث والطب الشعيب أو ادليين كن يكون املرض
عصيب اىل عقيل سببه الضغوط النفس ية والزمات العصبية أو أس باب وراثية ،ابلنس بة للطب احلديث ،مس،
حسر.
 .5الظروف الاقتصادية وتأثريها يف فهم املريض وتسهيل العالج:
سامهت الظروف الاقتصادية السيئة كعائق حىت بعد أن يتعرف املريض عىل نوع مرضه وأس بابه ،فعدم متابعة
املراحل العالجية املناس بة واملنتظمة سواء من حيث املراجعة والفحص ،أو الانتظام يف اجللسات الطبية
العالجية كام هو احلال ابلنس بة للمرض النفيس والعصيب ،حيث يقوم الشخص ابللجوء اىل أساليب العالج اليت
تكون بتاكليف أقل ،كن يعاجل عند الطبيب العام بدل من الطبيب اخملتص مما قد يؤثر يف تشخيص املرض
بشلك حصيح ودقيق؛ أو قد يلجأ املريض اىل العالج بواسطة الطب الشعيب أو التقليدي.
 .6تأثري الظروف الاجامتعية احمليطة ابلشخص املريض يف فهم املرض وتسهيل العالج:
جمل
نقصد ابلظروف الاجامتعية احمليطة ابلشخص املريض مدى تفهم امجلاعة املرجعية وأفراد ا متع احلاةل املرضية اليت
يشكو مهنا املريض ،وتقدميهم يد املساعدة سواء اكنت مادية أو معنوية ،فالظروف الاجامتعية يف بعض الحيان
يكون لها تأثري بشلك سليب عىل فهم وتصور املرض وتسهيل العالج ،فقد ياليق بعض املرىض صعوابت يف
حماوةل اقناع أفراد الرسة أو القارب لس باب مرضه خاصة املتعلقة مهنا ابلسحر واملس ،وقد يرجع عدم تقبل
احمليط الاجامتعي لهذه الس باب ولعتبارات عدة مهنا تفادي حدوث فتنة ومشألك داخل الرسة الواحدة أو ما
ينب القارب واملعارف.
مناقشة وحتليل الفرض الثاين اذلي نص عىل أن املعتقدات الثقافية وادلينية تؤثر عىل تصور املرض واختيار
أساليب العالج املناس بة.
 .1أمهية الثقافة التقليدية يف تصور املرض وحتديد أساليب العالج املناس بة:
متثل الثقافة كام أشارت (خليل،2006،ص  )184جوانب مشرتكة من الفاكر والتصورات واملعتقدات والسلوك
اليت تشلك حياتنا ،كام تتضمن تعريفاتنا عن الصحة واملرض وطريقة الاس تجابة للمرض والشعور ابلمل والتعب
واملضامني الثقافية املفرتضة تعترب يه الس ياق اذلي نتج فيه الطب كام مت تعلميه وممارس ته داخل هذا الس ياق،
وتتنوع الثقافة بني الثقافة التقليدية الشعبية والثقافة ادلينية والثقافة احلديثة ،فاذا أخذان بعني الاعتبار املس توى
التعلميي للشخاص املرىض ومدى تأثرمه واس تجابهتم للتنوع الثقايف للمرض اذلي حيمل لك التوقعات ولك الآراء
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والطروحات اليت تطرهحا امجلاعة املرجعية عىل املريض أو الاس تجابة الشخصية والتصور اذلايت اخلاص
ابلشخص املريض.
 تأثري الثقافة الشعبية يف تصور املرض العقيل:يس متد الفرد التصورات الثقافية الشعبية من التنش ئة الاجامتعية اليت لها دور هام يف ترس يخ الثقافة بشلك عام
والثقافة الشعبية بني أفراد اجملمتع ،ومن بيهنا التصورات الشعبية اخلاصة ابملرض النفيس وأساليب عالجه ،كام
أشار (بريك،1999،ص )184حيث أن للبيئة والتنش ئة الاجامتعية دور همم يف اكتساب الفرد مجموعة من القمي
الاجامتعية واملعتقدات والفاكر املتعلقة ابلعالج والصابة ابملرض ،وتعمل عىل ترس يخها يف ذهنه ويعتاد هبا حىت
عىل أولئك اذلين وصلوا اىل مرحةل متقدمة من تعلميهم ،حيث وجد أهنم متأثرين ابلثقافة التقليدية واملعتقدات
الشعبية الغيبية املتعلقة ابلصحة واملرض والطب والعالج.
واس تخلصنا من املقابالت واملالحظة الايت:
أ -املس :حتدث اثر العديد من الترصفات اخلاطئة اليت ميارسها الشخص قبل اصابته ،كن يدخل دورات املياه
بصفة عامة دون أن يبسمل "ابلسم هللا " خاصة يف الظالم ،أو ريم املاء عىل ماكن خايل يف الظالم ،أو
يسكب ماء ساخن يف دورة املياه دون أن يبسمل... ،اخل.
وهناك بعض احلالت املرضية اليت جاءت لزايرة الطبيب اخملتص يف المراض العصبية حدثت هلم مثل هذه
الصاابت " املس أو الذى" ومه جاؤوا للزايرة الطبيب من أجل أخذ أدوية ختفف عهنم تكل الآلم.
ب -انهتاك احلرمات زايرة الولياء الصاحلني :قامت املريضة بزايرة قرب الويل ابللباس السود مع أهنا تعرف أنه ل
حيب من يزوره بلبس السود لكهنا اعتقدت أهنا جمرد خرافات ،وحني اصابهتا ابملرض حدهثا أفراد العائةل بأن
مرضها اكن نتيجة لنهتاكها قوانني الزايرة ،مع أهنا مل تقتنع بشلك مطلق هبذه الفكرة ال أهنا أخذت ابحلس بان أآراء
امجلاعة املرجعية وذهب لسرتضائه من خالل معل معرف وذحب جدي وطلب املغفرة.
ج -العني :تعد العني من بني أمه الس باب اليت حتدث املرض النفيس وان اكن بطريقة مبارشة أو غري مبارشة،
فهيي تتسبب يف حدوت العديد من المراض بني المراض العضوية والعصبية والعقلية والاجامتعية.
د -احلسد :ورد احلسد كس باب للمرض النفيس مضن التصورات الشعبية والتقليدية للمرض بني العديد من
حالت ادلراسة ،واحلسد حسب تصور الثقافة الشعبية يؤثر عىل الشخص من خالل النظرات احلادة اليت تنبع
من النفس اخلبيثة للحاسد عىل جسد احملسود ،وتسبب هل أعراض مرضية معينة ،كام قد تفسد هل منط حياته
الزوجية أو العائلية.
ه -السحر :نظرا لتصور املرض العقيل واملرض النفيس والعصيب بأهنام أمراض روحية تلتصق بروح النسان
السلمي ،وابلرمغ من التعاقب الثقايف والتطور عرب الجيال ل يزال السحر ميارس كداة جللب املرض أو دلفع
املرض والذى عن النسان ،يف متلف الثقافات همام اكن نوعها ،فكام هو حادث لبعض احلالت املرضية اليت
وردت يف ادلراسة.
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أمهية الثقافة الشعبية يف اختيار العالج:
يعمتد بعض املرىض النفس يني عىل العالج الشعيب بواسطة الطب الشعيب سواء اكن العالج السحري أو العالج
ابلعشاب الطبيعية أو بزايرة الولياء الصاحلني...اخل ،ابلرمغ من أن تصور املرض يف اطار الثقافة الشعبية اكن
بشلك كبري وواحض بني حالت ادلراسة.
يقوم العالج بواسطة الطب السحري كام أشار (متويل،2005،ص  )87عن طريق اعطاء خبور ،حرز ،خلطة
من العشاب يقرأ علهيا الطالب بعض التعاويذ الغامضة ،تعاويذ مكتوبة عىل الورق حترق أو يبخر هبا ،تبلل
ابملاء ويرشب ماؤها ،متضغ.
أمهية الثقافة الطبية احلديثة يف تصور املرض النفيس وحتديد عالجه:
ابلنس بة للمراض النفس ية والمراض العصبية اخملتلفة وكذكل المراض العقلية ،ويف حالت اندرة يمت التعرف
عىل أس باب املرض النفيس يف نطاق الثقافة الطبية احلديثة ،ومن مث نقول أن هؤلء املرىض قاموا بتفسري
مرضهم مضن التصور الطيب احلديث وان بشلك متواضع ،خاصة مع هجل الس باب املبارش للمرض دلى الكثري
من املرىض ان مل نقل معظمهم.
 -3أمهية ثقافة الطب البديل يف تصور املرض النفيس وحتديد عالجه:
تناولت حالت ادلراسة املرض النفيس مضن ثقافة الطب البديل ،ويه غالبا ما تكون فئة املثقفني واملتعلمني بني
املس توى التعلميي اجلامعي والثانوي واملتوسط ،فلكام اكن مس توى التعلميي أعىل لكام زادت أمهية الطب البديل
يف تفسري املرض وعالجه ،ومبا أن جزء كبري من ثقافة الطب البديل تعترب تطوير للثقافة التقليدية اخلاصة
ابلصحة واملرض والعالج ،فان تفسري املرض وعالجه وفق هذا النوع من العالج يكون مزجي بني الطرق
التقليدية واحلديثة.
مفن خالل املقابةل اليت أجريناها مع تقنية متصة يف العالج بواسطة احلجامة ،تقول ":أن احلجامة تعاجل متلف
المراض العضوية والنفس ية والعصبية وحىت المراض الروحية ،ومن بني المراض اليت تعاجلها احلجامة الزهامير،
ضغط ادلم بأنواعه ،مرض السكري ،العقم عند الرجال والنساء ،عرق النسا ،أمراض القلب ،المراض النفس ية
والعصبية اخملتلفة ،الصداع النصفي ،أمراض العيون...،اخل.
 -4أمهية الثقافة ادلينية يف تصور املرض النفيس وحتديد عالجه:
تصور املرض النفيس مضن الثقافة ادلينية تنحرص يف مجموعة من املعتقدات والقمي من بيهنا أن املرض النفيس هو
بالء وامتحان من هللا ،ميتحن فيه هللا عباده ،وهو يصيب عادة الشخاص احملببني من هللا ،وهناك من يرجع
مرضه اىل تأثري السحر ،كام قد تكون "العني" سبب يف اصابة خشص مبرض ما ،فتأثري العني اكن بشلك واحض
دلى أفراد ادلراسة وقد اس تنتجنا من مجةل املالحظات اليت أجريناها يف هذه ادلراسة أن العني تسبب الكثري
من املشألك الصحية اخملتلفة وكذا املشألك الاجامتعية.
ل يقع احلسد كام أشار لك من( :قويل، 2006،ص  ،78متويل،2005،ص  )490ال من نفس خبيثة وحاقدة،
ولكن العني قد تقع من رجل صاحل من هجة اجعابه ابليشء دون ارادة منه اىل زواهل ،وغالبا ما يتأثر أفراد ادلراسة
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بأآراء وتصورات املعاجلني بواسطة الرقية الرشعية حول تأثري العني واحلسد ،والسحر ،واملس ،فالرايق بعد أن
يقوم بقراءة القرأآن عىل املريض حفني تظهر عليه بعض العراض اذلي يتعرف علهيا الرايق الك حسب احلاةل اليت
يعاين مهنا.
 -5التصورات الهنائية للمرض النفيس والعالج املناسب يف نظر املريض:
هناك من يعتقد أو يتصور بشلك هنايئ يف دور" السحر أو العني ،أو املس ،أو احلسد" كس باب هنائية يف
الصابة ابلمراض العضوية والنفس ية والعصبية والاجامتعية ،كام يتضمن حالت مرضية لذلكور والانث ،كام تضم
متلف املس توايت التعلميية من الميني حىت املس توى اجلامعي ،ومن متلف العامر ،وأغلبية المراض اليت
يتصور أحصاهبا أهنا ترجع اىل أس باب غيبية وروحية ،يرون أن العالج املناسب لهذه المراض هو العالج
بواسطة الرقية الرشعية أو العالج السحري ،وهناك من يزاوج بني العالج بواسطة الطب احلديث والعالج
بواسطة الرقية الرشعية أو الطب السحري.
 العالج اذلي يفضهل أفراد ادلراسة:ت
أمناط العالج املناس بة واملرادفة لهذه للتصورات اخملتلفة للمرض متزي يه الخرى ابلطابع الزدوايج ،بني العالج
ادليين والعالج الطيب احلديث اخملتص ،والعالج السحري الغامض وكذا العالج بواسطة الطب البديل.
خامتة :خلصت هذه ادلراسة اىل الآيت:
أن املرض النفيس والعقيل ل يزال عرضة للغموض رمغ الاجهتادات الكثرية اليت انلها هذا املوضوع من قبل
ادلارسني يف متلف اجملالت.
يعتقد أفراد ادلراسة يف تصورات متلفة حول املرض وأس بابه مهنا تصورات ومعتقدات وتفسريات طبية حديثة،
وتصورات وتفسريات ميتافزييقية غيبية ،وتصورات دينية ،وثقافية شعبية بلك ما تتضمنه من تفسريات ختص
تأثري العوامل الطبيعية البيولوجية ،ادلينية ،السحرية ،العني ،احلسد املس والذى.... ،اخل.
هناك تأثري للجامعة املرجعية عىل فهم وتصور املرض همام اكن نوعها وانامتؤها ،فقد تكون أفراد أرسة املريض ،كام
قد تكون جامعة الرفاق ،أو الصدقاء املعارف والقارب ،واجلريان...اخل.
هناك دور الظروف الاجامتعية والاقتصادية والثقافية احمليطة ابلشخص املريض ،خاصة يف تفهم وتقبل تصوره
الشخيص للمرض ،كام تشمل أيضا تقبل طريقة العالج اليت خيتارها الشخص املريض ويراها مناس بة ملرضه أو
مشلكته الصحية همام اكن نوعها.
تصور املرض واختيار العالج املناسب مل يعد عرضة دلاريس الطب فقط بل أصبح خيص لك اجلوانب اليت
يتفاعل معها املريض يف حياته اليومية ،فاملرض ليس معلية أآلية حفسب ،بل هو معلية اجامتعية وثقافية ،ودينية
أيضا اىل جانب التأثري البيولويج.
املرض النفيس يعرب عن ظاهرة اجامتعية بيولوجية ثقافية دينية ،ل ميكن دراس هتا أو فهمها مبعزل عىل هذه
املتغريات ،كام هو احلال ابلنس بة لساليب عالج املرض.
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املوهوبني يف الكويت والردن ،دراسة عرب ثقافية ،جمةل العلوم الرتبوية والنفس ية اجملدل 14العدد  ،2الكويت.
 .11الكندري ،يعقوب يوسف ،)2003(:الثقافة والصـحة واملـرض ،رؤيـة جديـدة يف النرثوبولوجيـا املعـارصة ،جملـس
النرش العلمي ،جلنة التأليف والتعريب والنرش ،جامعة الكويت ،الكويت.
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 .14أجنرس ،موريس ،)2006(:مهنجية البحث العلمي يف العلوم النسانية ،تـدريبات معليـة ،ترمجـة بوزيـد حصـراوي
وأآخرون ،ومراجعة مصطفى مايض ،دار القصبة للنرش ،اجلزائر.
 .15براكت ،زايد ،و حسن ،كفاح ،)2006(:الاجتاه حنو املرض النفيس وعالجه دلى عينة من الطالب اجلامعيني يف
شامل فلسطني ،فلسطني طول كرم.
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 .37محمد ،محمد عيل و اخلويل ،س ناء وأخرين ،)2011(:دراسات يف عمل الاجامتع الطيب ،دار املسرية للنرش والتوزيـع
والطباعة ،عامن ،الردن.
 .38يوسـف ،أمـرية منصـور ،)1999(:املـدخل الاجامتعـي للمجــالت الطبيـة والنفسـ ية ،املكتـب اجلـامعي احلــديث،
السكندرية ،مرص.
املراجع الجنبية:
39. Abbass, A. A., Hancock, J. T., Henderson, J., & Kisely, S. (2006), Short-term
psychodynamic psychotherapies for Common mental disorders. Cochrane Database of
Systematic
Reviews,
Issue
4,
Article
No.
CD004687.doi:10.1002/14651858.CD004687.pub3
40. Abbass, A., Kisely, S., & Kroenke, K. (2009), Short-term psychodynamic
psychotherapy for somatic disorders: Systematic review and met analysis of clinical
trials. Psychotherapy and Psychosomatics, 78, 265– 274. doi:10.1159/000228247
41. Babbie, Earl. (2013), The Practice of Social Research. 13th ed. Belmont, CA:
Wadsworth Cengage Learning.
42. Barker, C., Pistrang, N. and Elliott, R. (2002), Research methods in clinical
psychology: An introduction for students and practitioners, 2nd edn. Chic ester,
England: John Wiley and Sons.
43. Bateman, A., & Fonagy, P. (2008), 8-year follow-up of patients treated for borderline
personality disorder: Metallization-based treatment versus treatment as usual.
American Journal of Psychiatry, 165, 631–638. doi:10.1176/appi.ajp.2007.07040636.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)1

جوان 2017

55

 رانيا الصاوي عبده عبد القوي/المتغيرات الاجتماعية والثقافية لتصور المرض النفسي د

44. Blatt, S. J., & Zuroff, D. C. (2005), Empirical evaluation of the assumptions in
identifying evidence based treatments in mental health. Clinical Psychology Review,
25, 459–486. doi: 10.1016/j .cpr.2005.03.001.
45. Brown Phil, Zavestoski Stephen, McCormick Sabrina, Mayer Brian, Morello -Frosch
Rachel, Altman Rebecca Gesior.(2004), Embodied Health Movements: New
Approaches to Social Movements in Health.” Sociology of Health and Illness 26:50–80.
46. De Maat, S., de Jonghe, F., Schoevers, R., & Dekker, J. (2009), The effectiveness of
long-term psychoanalytic therapy: A systematic review of empirical studies. Harvard
Review of Psychiatry, 17, 1–23. doi: 10.1080/16073220902742476.
47. Krieg, Eric J. (2012), Statistics and Data Analysis for Social Science. Boston: Allyn &
Bacon.
48. Marsh, Catherine, and Jane Elliott. (2008), Exploring Data: An Introduction to Data
Analysis for Social Scientists. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
49. Moore, Kelly. (2008), Disrupting Science: Social Movements, American Scientists,
and the Politics of the Military, 1945-1975. Princeton University Press
50. O’Herlihy, A et al .(2009), Safe and appropriate care for young people on adult
mental health wards. The Royal College of Psychiatrists Centre for Quality
Improvement, Royal College of Psychiatrists, National Mental Health Development
Unit, National Patient Safety Agency.
51. Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M. (2010), Psychology. (2nd ed., p.
620). New York: Worth Pub.
52. Xintian, Yu .(2005), “Cultural Factors In International Relations”, Chinese
Philosophical Studies.

56

2017 جوان

)1ج/05( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

مشار يع الذكاءات المتعددة التربو ية

د .إخلاص حسن عشر ية د .الرشيد الحبوب

مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة وعالقهتا ابكتساب املهارات اخللقية للطفل :من وهجة
نظر املعلامت مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص
د .اخالص حسن عرشية أس تاذ مساعد قسم عمل النفس الرتبوي -لكية الرتبية – جامعة اخلرطوم
د .وادلكتور الرش يد احلبوب – اس تاذ مشارك قسم اصول الرتبية -لكية الرتبية – جامعة اخلرطوم،
د .رهام انور محمد حسن جامعة سطام اململكة العربية السعودية
Educational Multiple Intelligences Projects in Pre- School Stage and Their
Relationship with Developing the child's Moral Skills From The view point of
Teachers at Khartoum Foundation for private Education
Names of Authors Ikhlas Hassan Ashria, Alrasheid Alhabob, & Riham Alnoor
ملخص
هتدف هذه ادلراسة اىل تقيص مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة و عالقهتا ابكتساب
املهارات اخللقية :من وهجة نظر املعلامت مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص بوالية اخلرطوم،لهذا الغرض اس تخدام
الباحثان املهنج الوصفي التحلييل .تكون جممتع ادلراسة من  94من املعلامت مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص  .من جممتع
ادلراسة اختريت عينة عشوائية مكونة من  64معلمة .مصمت اداة الاستبانة مجلع البياانت املطلوبة .لتحليل البياانت
اجملموعة  ،اس تخدم برانمج احلزم االحصائية للعلوم الاجامتعية ) ،(SPSSومن الاساليب االحصائية اليت
اس تخدمت التكرارات :النسب املئوية  ،املتوسطات احلسابية ،والاحنرافات املعيارية ،طبق اختبار ادلالةل
الاحصائية (ت) للمجموعة الواحدة  ،بتحليل البياانت اجملموعة مت الوصول اىل امه النتاجئ الآتية :املشاريع الرتبوية القامئة
عىل اذلاكءات املتعددة يف مرحةل ما قبل املدرسة اليت يمت ارشاك الاطفال فهيا تمني هماراهتم اخللقية  ،وذكل عن طريق
فهم الاطفال للسلوك اخللقي .كام ان خربة املعلامت التدريس ية يف مرحةل التعلمي قبل املدرسة أثبتت اهنا داةل احصا~ايً
بني اجملموعات وذكل ابلنظر اىل س نوات اخلربة .يف ضوء النتاجئ اليت مت الوصول الهيا خرجت ادلراسة بأمه التوصيات
الآتية  :رضورة اهامتم وزارة الرتبية والتعلمي ابملشاريع الرتبوية اليت تنفذ من خالل املنتدايت ابعتبارها متثل نشاطات
اثبتة خالل الربانمج اليويم للتعلمي قبل املدرسة ،رضورة اجراء املزيد من البحوث يف لك منتدى تربوي ،رضورة توفري
املزيد من فرص التدريب للمعلمني يف خمتلف اسرتاتيجيات تمنية اذلاكءات املتعددة والطرق الاخرى اليت تدفع حنو
الابداع املس متر ،تشجيع التعمل اذلايت يف مرحةل ما قبل املدرسة من خالل التدريب املس متر للمعلامت .
اللكامت املفتاحية  :مشاريع اذلاكءات املتعددة  -املهارات اخللقية
Abstract
The study aimed at exploring the relationship between educational multiple
intelligences educational projects in pre-school and child development moral skills.
The descriptive analytical method was used , the study population was specified to
include 94 female teachers at Khartoum establishment for private education. Out of the
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study population a random sample consisting of 64 female teachers was selected. A
questionnaire was designed for collecting the required data. . for the purpose of
analyzing the collected date, the statistical package for social sciences programme
(SPSS) was used. The statistical techniques, being used, included frequencies,
percentages, mean, and standards deviation . The t- test was also used for the one
group members. Having analyzed the datad following results have been reached :
the educational project that the child engaged to into promote his her morel skills in
that they develop the child understanding of morel conduct ,The experience of teacher
in pre-school stage proved to be statistical significant at differences in groups with
regard to years' experience . in view of the result , being reached , its recommended
that , more attention should give by the ministry of education to forms as fixed
activities during the daily preschool programs . more research to be carried out as part
of each educational forum more training opportunities should made available for
preschool teachers in various strategies of developing multiple intelligences and other
method that . to progressive creativity encouraging self-learning in preschool stage
through continuous training for teachers
Keywords: Multiple intelligences.
Projects Moral skills
: مقدمة
لت
التعلمي هو أساس ا منية املس تدامة كام أنه أداة رئيسة لتغيري القمي واملواقف واملهارات والسلوكيات وأمناط احلياة مبا
 التعلمي من أجل التمنية املس تدامة هو أداة لتحقيق أهداف،يكفل انسجاهما مع التمنية املس تدامة يف داخل البدلان
 وخاصة، زايدة فهم املؤسسات الاجامتعية ودورها يف حتقيق التغيري والتمنية لتعزيز العداةل الاجامتعية،مرتابطة فامي بيهنا
عندما تبدا هذه التمنية يف الطفوةل وعندما اكنت مرحةل ما قبل املدرسة من املراحل الهامة لتطبيق واحد من الاساليب
 فأن ادلراسة احلالية تسعى للبحث يف معرفة العالقة بني املشاريع، اليت تتيح للطفل فرصة التعمل اذلايت لتمنية هماراته
.الرتبوية القامئة عىل اذلاكء املتعدد ابكتساب املهارات اخللقية
مشلكة ادلراسة
ً
ً
 كام أن التكيف مع.لقد أصبح تطوير منظومة اساليب التعلمي ومناهجه مطلبا ملحا ليتالءم مع متغريات العرص الثقافية
 تؤثر عىل الطريقة اليت تعاجل هبا،متطلبات اللفية الثالثة يعين تعزيز متويل املشاريع التعلميية خللق فرص حياة أفضل
 تعد مرحةل ما قبل املدرسة مرحةل تعلمييه،قضااي التعلمي من أجل التمنية املس تدامة يف س ياق الظروف القطرية للك بدل
 وقامئة بذاهتا لها فلسفهتا الرتبوية، كام أهنا مرحةل تربوية ممتزية، هادفة ال تقل أمهية عن املراحل التعلميية الخرى
،وتركز هذه الهداف عىل احرتام ذاتية الطفال وفرديهتم، وس يكولوجيهتا التعلميية اخلاصة هبا، وأهدافها السلوكية
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واستثارة تفكريمه االبداعي املس تقل ،وتشجيعهم عىل التغبري دون خوف ورعاية الطفال بدنيا وتعويدمه العادات
الصحية السلمية  ،ومساعدهتم عىل املعيشة والعمل واللعب مع الآخرين وتذوق املوس يقي والفن وجامل الطبيعة ،
وتعويدمه التضحية ببعض رغباهتم يف سبيل صاحل امجلاعة.
وأسهمت الاجتاهات احلديثة يف حتديد أهداف مرحةل ما قبل املدرسة يف س يادة النظرة املتاكمةل للطفل وخصائصه
ومظاهر منوه ورضورة التعامل معه يف اطار لكي ال يتجزأ وأصبح حتقيق المنو املتاكمل للطفل هدف ًا أساس ي ًا ملرحةل ما
قبل املدرسة .واتفق خرباء الرتبية عىل رضورة أن تس هتدف مجيع رايض الطفال– عىل اقل تقدير– حتقيق المنو
الاجامتعي والنفيس والعاطفي والخاليق والعقيل واجلسمي واحلريك للك الطفل وتطوير العالقات املزنلية واملدرس ية ،
انطالقا من أمهية ادلور احليوي ،اذلي يؤديه الوادلان يف تربية الطفل  ،وأمهية االتفاق عىل أساليب حتقيق تكل
.الهداف من قبل املدرسة والبيت معا
وتؤكد الاجتاهات الرتبوية احلديثة يف أهداف مرحةل ما قبل املدرسة رضورة مراعاة مبدأ آ الفروق الفردية من خالل
ختطيط اخلربات والنشطة الرتبوية وأساليب تقدميها وعرضها  ،و التحديد ادلقيق لهداف ومس توايت منائية متدرجة ،
مما يساعد املعلمة يف الانتقال ابلطفال من مرحةل لخرى يف الوقت املناسب وميكهنا من ( اش باع حاجات الطفال
فهناك رضورة لوجود تعلمي "نوعي" خمتلف يتوىل زمام قيادة اجملمتع ويوسع دائرة حرية االبداع  ).ومقابةل مطالب منومه
والتجريب ،وهذا التعلمي "الكيفي" هو أحد احملاور اليت ختلق فرد ًا قادراً عىل تطبيق اسرتاتيجية انتاجية تكفل حتقيق
أهداف تمنوية مس تدامة ان التعلمي النوعي هو الرافد الفكري الول لية اسرتاتيجية للتمنية الوطنية واحلافز لرفع كفاءة
أداء اجملمتع باكفة قطاعاته (تقرير التعلمي من أجل التمنية املس تدامة  ،اليونسكو.)2014-2005
ال زالت ادلراسات اليت اجريت حديث ًا يف جمال رايض الاطفال تشري اىل س يادة الاسلوب التقليدي من
حفظ وتلقني هو املس يطر يف مرحةل ما قبل املدرسة ،ومن هنا يأيت تسال ادلراسة:
اس ئةل ادلراسة
 -1ما مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة و عالقهتا ابكتساب املهارات اخللقية ؟
-2ما مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة و عالقهتا ابكتساب املهارات اخللقية  ،ا ُليت تُعزي
لنوع املنتدى الرتبوي اذلي ينمتي اليه الطفل ؟
-3ما مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة و عالقهتا ابكتساب املهارات اخللقية  ،اليت تُعزي
خلربة املعلمة ؟
أهداف ادلراسة
-1تقيص عالقة مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة و ابكتساب املهارات اخللقية.
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-2الوقوف عالقة مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة ابكتساب املهارات اخللقية ،ابختالف
نوع املنتدى اذلى ينمتى اليه الطفل.
-3معرفة العالقة املشاريع مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة و ابكتساب املهارات اخللقية ،
ابختالف ملتغري اخلربة.
أمهية ادلراسة
 -1حماوةل دلراسة طريقة لعملية التعمل للطفل "تعمل كيفية التعمل" تعمل التعمل  learning to learnمن أجل جودة
نوعية التعمل.
ت
 -2ترقية النشاط املعريف املهارى للطفل ،و منية التوجيه الشخيص والفكري يف التعمل.
 -3تسهم يف اعداد الطفل عيل أن يكون ابحث ًا نشط ًا عن املعلومات ،وأن حيدد مصادرها املتاحة.
 -4يتوقع من الطفل أن يتعمل بواسطة الاس تقصاء والاس تكشاف ،وطرح الس ئةل ،وتكوين واختبار الفروض ،وحل
املشالكت.
لت
 -5تركز عيل أن يتعمل الطفل بطريقة ذاتية ،منية همارات الطفل اخللقية .
بت
تعل
 -6قد تكون أول دراسة تُعىن بتطبيق املشاريع الرتبوية بصورة خمططة وفق برانمج ميي ابلسودان منية همارات
الطفل اخللقية مبرحةل ما قبل املدرسة.
مصطلحات ادلراسة
املشاريع الرتبوية مرشوع Project :
هو تعبري عام لوصف أساليب التخطيط ووضعع اجلعداول الزمنيعة واملراقبعة اخلاصعة ابملرشعوع أو العمعل (
غطاس وأآخرون. ) 182 : 1983 :مرشوع تربوي :وهو اصغر وحدة تنظميية يف احلقل الرتبوي ،وهو مركب من عدد
من النشطة اليت تس تخدم املوارد املتاحة من اجل احلصول عىل منافع معينة حتقيقا لهداف منشودة  ،الغرض مهنا هو
اس تقطاب وتشجيع الفاكر املبدعة واخلالقة ومث حتسيهنا وحتفزيها من اجل الهنوض ابلعمليعة الرتبويعة يف اجملمتعع .وهعذه
املشاريع اما أن تكون تثقيفية تدريبية حمددة يقدهما الاطفال ابملشاركة مع مدرس هيم مثل مشاريع تمنية املهعارات احلياتيعة
أو مشاريع رايضية  ...اخل  ،أو أهنا مشعاريع اسعتيرية تطويريعة تأخعذ الشعلك املؤسيسع مسع تقبال ( اللقعا وامجلعل :
. ) 218 – 217 : 1999
اذلاكءات املتعددة  Multiple-intelligencesيري جاردنر ( )Gardner, 1997ان هناكل براهني
مقنعة ،تثبت ان دلي االنسان عدة كفاءات ذهنية مس تقةل نسبي ًا ،يسمهيا بكيفية خمترصة اذلاكءات املتعددة .حيث ان
حميط الفرد الثقايف يقوم بتشكيلها ،أو تكيفهيا مجيع ًا بطرق متعددة .اذلاكء املتعدد وفق تعريف جاردنر عبارة عن اماكنية
بيولوجية لتعبريه فامي بعد كنتاج للتفاعل بني العوامل التكوينية والعوامل البيئية وخيتلف الناس يف مقدار اذلاكء اذلي
يودلون به كام خيتلفون يف طبيعته ويف الكيفية اليت يمنون هبا ذاكءهتم .وقد حدد جاردنر  Gardnerأنواع اذلاكءات
املتعددة عىل النحو التايل :اذلاكء اللغوي -اللفظي .اذلاكء املنطقي -الراييض .املاك  -البرصي -اذلاكء اجلسمي -اذلاكء
املوس يقي -اذلاكء الشخيص -اخلاريج (تفاعيل) -اذلاكء الشخيص ادلاخيل(ذايت) -اذلاكء الطبيعي
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مؤسسة التعلمي اخلاص التعلمي املبكر القبس
تعمل القبس حتت ارشاف وزارة الرتبية والتعلمي ابالضافة اىل مناجهها االثرائية الرتبوية اخلاصة .وتقوم عىل فلسفة
تقدمي خدمة تؤدي اىل تمنية املوارد البرشية القادرة عىل قيادة معلية التمنية يف البالد .برؤية صنع جيل القادة ،ورساةل
توفري تعلمي عايل اجلودة حيقق القيادة والرايدة ،وذكل ابلرتكزي عيل عنارص اجملال الرتبوي ،وتطوير كفاايت العاملني ورفع
قدرات املتعلمني معرفي ًا و همار ًاي وسلوكي ًا وتوفري عنارص المتزي واالبداع .القبس حازت عيل شهادة اجلودة العاملية لينية
مرات متتالية ،وتقدم جتربة رائدة عيل مس توى السودان يف تفرد براجمها التعلميية االثرائية ،ورعاية املوهوبني وتتصدر
مراتب الرشف يف الامتحاانت الساس ية ابلسودان ملرحليت الاساس والثانوي،
املهارات اخللقية عند الاطفال ومداخل متعددة لتمنيهتا:
يعمتد املهارات اخللقية لي جممتع عىل مجموعة من القمي يتعارف علهيا أفراده  ،وتتسق مع عقائده ادلينية ومعتقداته ،ويمت
اكتساهبا من خالل معلية التطبيع الاجامتعي للطفل منذ نعومة أظافره مبا يفرضه اجملمتع من قيود عىل سلوك الفرد منذ
مرحةل ابكرة يف حياته  ،واليت تبدأ يف بيئته احملددة بأرسته اليت يودل فهيا  ،وما توفره هل من خربات عىل شلك أنواع من
املسموحات  ،واملمنوعات ،والتفرقة بني ما هو مجيل وقبيح  ،وما هو خري وما هو رش  ،مبا حيدد السلوك املرغوب
فيه فتتكون مبوجبه القمي اخللقية والاجامتعية  ،اليت تس متد قوهتا من مدى تقبل اجملمتع أو رفضه لها ( حسن حشاته ،
 ، 1989ص. ) 90
جمل
وتعد تمنية الخالق من أمه وظائف الرتبية  ،وذكل حبمك الارتباط العضوي للقمي اخللقية بثقافة ا متع وقوة تأثريها فيه ،
لهنا تعرب عن القمي اليت اختارها اجملمتع لتحديد سلوكياته وأهدافه وأساليب تطوره ومنوه  ،كام أن الرتبية تس متد أهدافها
الساس ية من هذه القمي وتستند الهيا يف اختبار أنواع املعرفة املقدمة للطالب والساليب اليت تتبعها يف حتقيق أهدافها
الرتبوية  ،ويف ضوء القمي أيض ًا يمت اختيار المناط السلوكية اليت تسعى الرتبية اىل ترس يخها يف نفوس الطفال (مطاوع،
 ، 1990ص. ) 123
ق
ومن هنا جاء الاهامتم بغرس القمي ابعتباره أحد الهداف الرئيسه اليت تعىن هبا الرتبية  ،ذكل لن الفرد اذلي يفقد ميه
يفقد اتزانه  ،ويربط جون ديوي الخالق ابلرتبية  ،ويرى أن الخالق ميكن هتذيهبا عن طريق الرتبية لن معلية الرتبية
والعملية اخللقية يشء واحد  ،وقد تناول ديوي ( )1948الصةل بني الخالق والرتبية يف كتابيه  :اخلربة والرتبية
 ، Experience & Educationواملبادئ اخللقية يف الرتبية  ، Moral Principles in Educationوقد حتدث
يف كتابة الخري عن الفهم واالدراك اجلوهري للمبادئ اخللقية يف الرتبية A Fundamental Understanding of
 ( Moral Principles of Educationسامية عبد السالم  ، 1992 ،ص . ) 117ومتثل القمي ابلنس بة للمجمتع
أمعدة البناء اليت ترتكز علهيا البناية الاجامتعية بأمكلها  ،ذلا اكن غرس القمي رضورة فردية واجامتعية يف أآن واحد (
شفيق عالونة وأآخرون  ، 1991 ،ص. ) 108
فامب أن الطفل خيلق عىل الفطرة اخلالصة والطبع البس يط ،فاذا اجهتد الآابء عىل تثبيت اخللق احلسن ونقش الطباع
احلس نة فيه فلقد جنحوا يف اعداد هذا الطفل خلوض معركة احلياة ،وان جتاهلوا ذكل فهناكل من سيتوىل رعاية هذا
الطفل عىل طرق رمبا ال تريض هللا تعاىل .ولنتذكر دامئ ًا قول الرسول صىل هللا عليه وسمل « :الن يؤدب الرجل ودله،
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خري من أن يتصدق بصاع »  .فتنش ئة الطفل عىل اخلري والصالح ليكون للوادلين ذخراً بعد موهتام ،فان النيب صىل
هللا عليه وسمل اشرتط الصالح يف الابن كام يف احلديث الرشيف « :اذا مات ابن أآدم انقطع معهل اال من ثالث» ...
(حصيح مسمل) .وذكر مهنا "أو ودل صاحل يدعو هل" .ومن نشأ وورث اخللق احلسن مجع بني خريي ادلنيا والآخرة.

التكلفة

الوقت

املشروع

املواصفات
الشلك رمق ()1
احللقة املتاكمةل لتصممي مرشوع تربوي

املشاريع الرتبوية هنج لتمنية مس تدامة
هناك حاجة اىل "تمنية االنسان" وبناء الطاقات الفردية واعادة بناء مؤسسات اجملمتع املد اليت تتيح للفرد احلرية لالبداع
والمنو فالتمنية االنسانية مبعناها احلقيقي تنطوي عىل دالالت بعيدة الثر .حيث اهنا تعزز اخليارات االنسانية وتسعي
لضامن التوازن املناسب بيهنا من أجل حتايش االحباط النامج عن فقدان التنامغ بيهنا ومفهوم التمنية البرشية يعين أن
يشارك الناس يف صناعة وتشكيل القرارات والعمليات اليت تؤثر يف حياهتم اليومية (سلامين بن جارس احلربش مدير عام
صندوق أوبك للتمنية ادلولية) .واذا اكن عىل املعلمة الرتكزي عىل أفاكر الصلية حول موضوع أو مفهوم ما ،أو مساعدة
الطفل يف اس تكشاف هذه الفاكر ،أو يف حتدي أفاكرمه ،والسامح هلم مبراجعة الفاكر ومشاركهتا بأسلوب عام ،فان
املعلمة حمتاجة اىل اس تخدام العديد من اسرتاتيجيات التدريس والتقومي .
وحيتاج الاطفال اىل احلصول عىل فرص واحضة لتمنية قدراهتم التعلمية الفردية ،واىل املشاركة يف صياغة الفاكر وتلقي
التغذية الراجعة من قبل الاطفال الآخرين ومن املعلامت ،من أجل حتديد ماذا وكيف يتعلمون ،وأن ميارسوا حريهتم يف
اختيار كيفية تعلمهم ونوعية املعرفة العلمية اليت يرغبوهنا )  .( Hodson , 1998واذا مت تطبيق نظرية اذلاكءات املتعددة
اكطار لتدريس العلوم وتعلميها ،فاهنا ميكن أن توفر طريق ًا لنرش التعمل النشط واملمتركز حول الطفل ،واملستند اىل املبادئ البنيوية
 .ويرى لك من أآدمز وهام ) (Adams & Hamm, 1998بأن تعمل الطفل ملوضوع ما جيب أن يكون جامعي ًا  ،وتقدم
نظرية اذلاكءات املتعددة عىل القل مثا وسائل أو مداخل اىل املعرفة.
تعريف مفهوم املرشوع:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)1

جوان 2017

62

مشار يع الذكاءات المتعددة التربو ية

د .إخلاص حسن عشر ية د .الرشيد الحبوب

هناك عدة تعاريف ملفهوم "املرشوع" تنطلق من مقارابت متباينة ،وتعمتد عىل منطلقات مامتيزة ،وتتأسس عىل
منظورات فلسفية ومعرفية خمتلفة.
ان هذا املفهوم خضع لعملية التحويل حيت متت اعارته من حقل الهندسة املعامرية واملقاوالت الصناعية والتجارية اىل
اجملال التعلميي الرتبوي و مفهوم "املرشوع" مس متد من لكمة  projectاحملدثة يف الثقافة الفرنس ية ،واليت مل تتبلور داللهتا
الاصطالحية اال يف منتصف القرن العرشين .فاالش تقاق اللغوي لهذه اللكمة يف اللغة الالتينية تؤدي معىن القاء أو ريم
موضوع أو يشء ما اىل المام (projection).كام عرف معجم موسوعة الرتبية والتكوين املرشوع بأنه " سلوك
استبايق يفرتض القدرة عىل تصور ما ليس متحققا و القدرة عىل ختيل زمان املس تقبل من خالل بناء تتابع من الفعال
والحداث املمكنة واملنظمة قبليا".
أما الباحث النرثوبولويج الفرنيس بوتيين ،فقد اعترب أن املرشوع هو "توقع اجرايئ ملس تقبل منشود" يعين متثل
املس تقبل اذلي يصبو اليه الطفل .و أكد عىل أننا لن نمتكن من استيعاب مفهوم املرشوع وفهمه ،اال اذا اعمتدان عىل
منظور متعدد البعاد ،يشمل حتديد ًا أبعاد ًا ثالثة:
البعد احليوي :اذلي يمتكن من خالهل االنسان من التكيف املس متر مع التغريات اليت يشهدها حميطه ،فال ميكننا أن
نتصور انساان يف وضعية مجود يكرر سلوكياته بطريقة أآلية روتينية من دون الخذ بعني الاعتبار جمرايت حميطه يف
حركتهيا التغريية املس مترة .ان اناكر هذا البعد احليوي والرضوري ،يف تكيف االنسان مع حميطه ،معناه الغاء لفكرة
التقدم ،وللك ما ميزي االنسان من ذاكء وقدرة عىل الابتاكر.
البعد الرباجاميت :اذ ال ميكن عزل املرشوع كعملية اجرائية ،عن العملية االجنازية اليت من خاللها يمت جتس يده عىل
أرض الواقع .ان التوقع واالجناز معليتان تتسامن ابلتالزم والتاكمل اىل درجة التداخل بل التطابق أحياان.
البعد التنبيئ ان "املرشوع" كصـــريورة ،هو يف نفـــس الوقــت ،نــــيـــة ودافــعية وبرنــــامج وهذا الرتكيب الثاليث يف
صريورة املرشوع يقتيض التنظمي من هجة ،والتخطيط والتقومي من هجة اثنية.
ذلكل تمكن أمهية املرشوع الشخيص يف كونه وس يةل تدفع الطفل اىل التساؤل عن احتياجاته والعمل عىل حتقيق
مشاريع تتوافق مع هذه حاجاته النفس ية والاجامتعية واملعرفية  .وليمت حتقيق ذكل ينبغي عىل املرشوع أن يتضمن
أهداف ًا ومناجه معل ووسائل خاصة لتحقيق هذه الهداف.
أما محمد أآيت موىح فيعرف املرشوع الشخيص للطفل بأنه" :دفع الطفل لن يتحمل املسؤولية ويعطي أمهية للتفكري
يف مس تقبهل ابعتباره مرشوع ًا خشصي ًا ،وذكل بتحريضه عىل اضفاء دالةل خشصية عىل املدرسة والتعلمي املدريس .وهكذا
يتحول مرشوع الطفل اىل استير تدريج مس تقبيل خيول هل اماكنية اختيار نوع ادلراسات اليت سيتابعها وكذكل
مس تقبهل املهين".
مهنج املرشوعات يف رايض الاطفال
يمت الرتكزي يف هذا املهنج عىل ميول الاطفال و رغباهتم  ،وذلكل فهو تطبيق معيل لفلسفة " جون ديوي "  .ويعد "
ولمي لكباترك " أول من طبق هذا املهنج عام . 1918وقد مسي مهنج املرشوعات هبذا الامس  ،لنه يتضمن عددا من
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املرشوعات اليت خيتارها الاطفال ابلتعاون مع املعلمة وميارسوهنا  ،ويكتس بون يف أثناء ذكل ألواننا متعددة من اخلربة
الوظيفية املناس بة  .وقد عرف " لكباتريك " املرشوع " بأنه  :سلسةل من النشطة اخملططة واملقصودة اليت يشارك
الاطفال فهيا مبيل وحامس  ،وتمت خالل اطار اجامعي .
مراحل مهنج املرشوعات:أ -اختيار املرشوع
ب -وضع خطة تنفيذ املرشوع
ج -تنفيذ اخلطة
د -تقومي املرشوع يف مجيع مراحهل .
دعوة ة االرث االساليم ابكتساب املهارات اخللقية :
يشري ابن اجلوزي اىل ذكر املهارات اليت تس تخدهما لك مجموعة همنية حلل املشالكت اليت تواهجها للوفاء مبهام تعكل املهنعة
ولقد اس تخدم ابن اجلوزي عدة حماور يف تصنيف املواقف اذلكية مهنا:
أو ًال :حمور الصنف وحمور النوع ولكن أمه تكل احملاور هو التصنيف عيل أساس اجملموعة املهنية.
اثني ًا :يف تصنيف ابن اجلوزي للسلوكيات اذلكية عيل أساس القدرات العقلية مثل املعاريض والاحرتازات اليت انعكسعت
يف سلوكيات الذكياء بغض النظر عن النوع او العمر او املهنة ومن الواحض ان ابن اجلوزي قد اقعرتب كثعري ًا معن العرازي
القائل ابن اذلاكء هو قدرات عقلية متعددة( ،الزبري بشري طه.)151 : 1995 ،
حتدث بن اجلوزي مبارشة عن أصناف من السلوكيات اذلكية حيث عقد أبوا ًاب للك معىن سع ياق املنقعول معن ذكل ععن
العباد والزهاد ،مث يف س ياق املنقول من ذكل عن العرب وعلامء العربية ويف ذكر من احتعال فعانعكس عليعه مقصعده ويف
من وقع يف أآفة فتخلص ابحليةل مهنا ويف ذكر من اس تعمل بذاكئه املععاريض وكعذكل فعمين غلعب معن الععوام بذاكئعه كبعار
الرؤساء( ،ابن اجلعوزي  .)1985وقعد اعمتعد ابعن اجلعوزي يف حتديعد أبععاد اذلاكء ععيل مصعطلحات الفطنعة ،الفراسعة،
الاسع تدالل ،ورسععة البدةعة يف توضعيح املواقعف اذلكيعة ،كعام اكنعت هنعاكل بععض املواقعف اذلكيعة العيت لعت قععدرة
املعلومات العامة واحلساب (،جندة .)111 :2005
مل يتفق علامء النفس عيل تعريف مفهوم اذلاكء ويرجع الاختالف اىل الس باب الآتية :اذلاكء ليس شيئ ًا عيني ًا حمسوسعاً،
اذلاكء كنشاط عقيل متداخل بعالقات عضوية متشابكة مع نشاطات عقلية أخري مثل التفكري والفهم واالدراك ،كام أن
تأثر املفكرين والعلامء بتخصصاهتم العلميعة وخلفيعاهتم الثقافيعة ،أدي اىل اخعتالف العزوااي العيت يعرون مهنعا اذلاكء انعب
حماوةل كثري من علامء النفس تعريف اذلاكء عن طريق الربط بينه وبني ميدان وأكرث من ميادين النشاط االنسا ( ،جندة
25 :2005؛ عبد هللا سلامين .)32 :1995
اخليارات والبدائل التعلميية ،اليت ميكن توظيفها يف سد نقص ،أو يف الوقاية والعالج  ،أو حل املشالكت  ،أو التطوير
والمنو ،أو التمنية الفردية واجملمتعية عىل حد سوأ وهعذا ال يعمت اال معن خعالل الاععامتد ععىل دراسعة موضعوعية يف حتديعد
الاحتياجات والولوايت يف اجناز النشطة والربامج واملشعاريع ،المعر اذلي يتطلعب وضعع خطعط واحضعة تأخعذ مجيعع
املتغريات( الزمن  ،املاكن  ،التلكفة  ،الطاقة البرشية  ،و املس توى أو النعوع اذلي يسععون اىل الوصعول هل واذلي حيقعق
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الغاية املرجوة  .والتخطيط معلية مس مترة ومصاحبة للمرشوع يف مجيع مراحهل بد ًء مبرحةل وضعع اخلطعط الوليعة هل والعيت
تمتثل يف دراسة اجلعدوى وحعاالت العمعل والتحليعل التنافيسع وهعذه لكهعا أدوات أساسع ية تلععب دور ًا كبعري ًا يف اختيعار
املرشوعات ،واليت تزود بدورها صانعي القرار بفكرة أولية حول مسع تلزمات املرشعوع وفوائعده ( فعرمي،2003:ص.)33
تتنوع خطط التطوير والربامج واملشاريع الرتبوية لتأخذ أشاك ًال عدة نذكر مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل :
 )1برامج ترتبط ابلعملية التعلميية وحمتواها .
 )2برامج لتطوير العملية الرتبوية وأساليب التقومي .
 )3برامج النشطة .
ل
 )4برامج تمنية الشخصية وا منو اذلايت .
 )5برامج خدمة اجملمتع .
 )6برامج احملافظة عىل البيئة الطبيعية.
 )7برامج العالقة بني املدرسة والرسة .
اسرتاتيجية التخطيط للربامج واملشاريع الرتبوية:
ينطلق مفهوم املرشوع من انه  " :مركب من مجيع النشطة والفعاليات اليت تس تخدم املوارد املتاحة من اجل احلصعول
عىل مردودات نفعية معينة " ( املنظمة العربية للتمنية الزراعية  ، ) 1994 :وميعر املرشعوع أو العربانمج الرتبعوي مبراحعل
عديدة بدء ًا من املرحةل الولية واليت بدءا بفكعرة املرشعوع وانهتعاء ابلنتعاجئ املتوخعاة منعه  ،وميكعن تعوحض هعذه اخلطعوات
ابخملطط رمق ( )2املراحل الساس ية العامة اليت مير هبا املرشوع  ،و ميكن تلخيصها مبا ييل:
 -1أن لك مرشوع جيب أن تكون هل بداية حمددة .
 -2أن يكون للمرشوع نقطة منتصف واحضة .
المرحلة ()1
إقامة
المشروع
والتعاقد

المرحلة
( )2تخطيط
المشروع

المرحلة
()3
التنفيذ

المرحلة
()4
تقرير
حول
التقدم

المرحلة
()5
اإلنهاء
والمراجعة

الشلك رمق ( ) 2مراحل املشاريع الرتبوية اليت مير التخطيط هبعععععععععا عرب اسرتاتيجية اذلاكءات املتعددة
أن للك مرشوع هناية مؤكدة  .ان التعمل املبين عىل املشاريع هو منوذج للنشاطات الصفية اليت تقوم خالل الفصول
ادلراس ية بعيدا عن النشاطات ادلراس ية املنعزةل والقصرية املدى (ادلروس العادية) اليت تركز عىل املعمل بدال من املادة
موضوع التعمل وتؤكد عىل انشطة التعمل ذات املدى الطويل ،والتخصصات اليت تركز عىل الطفل وتتاكمل مع العامل
الواقعي للقضااي وتطبيقاهتا الرتبوية .
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احدى الفوائد الفورية ملامرسة التعمل املبين عىل املشاريع يه يف كوهنا الوس يةل الوحيدة والفريدة من نوعها اليت ميكن أن
حتفّز الاطفال من خالل ارشاكهم يف معلية التعمل فهيي تتيح للطفال الفرص ملتابعة املسائل املرتبطة ابهامتماهتم اخلاصة
واختاذ القرارات بشأن الطريقة اليت سوف جيدون الاجاابت عهنا واجياد احللول للمشألك .
من خصائص التعمل املبين عىل املشاريع
يوفر ايضا فرصا للتعمل مضن التخصصات ،حيث يقوم الاطفال بدمج وتطبيق مضامني خمتلف اجملاالت اليت يمت تناولها
يف حلظات جديرة ابلثقة يف معلية الانتاج  ،بدال من الانعزال يف الوضاع املصطنعة.
يساعد عىل جعل التعلمي ذات صةل ومفيد للطالب عن طريق انشاء تطوير للعمل ادلرايس خارج الصف  ،ومعاجلة
مشالكت العامل احلقيقي ،وتطوير املهارات يف عامل الواقع .ان الكثري من املهارات املكتس بة من خالل التعمل املبين عىل
املشاريع يه تكل اليت يريدها اليوم صاحب العمل  ،مبا يف ذكل القدرة عىل العمل مع الآخرين  ،ووضع القرارات
املدروسة  ،واختاذ املبادرة ،والقدرة عىل حل املشألك املعقدة.
عل العملية التعلميية متوافقة مع رغبات الاطفال وجعلها أكرث دقة يف توفري فرص فريدة لكثري من املعلمني يف بناء
عالقات مع اطفاهلم خارج غرفة الصف والتخاطب الواقعي مع اهامتمات العامل وتطوير عامل حقيقي من املهارات ،ان
الكثري من املهارات املبنية عىل التعمل عرب املشاريع يه تكل اليت تطرح احلاجات اليومية لسوق العمل والعمل مع الآخر
واقامة احلوارات واختاذ القرارات املعمقة وأخذ املبادرات وحل املسائل املعقدة.
يؤمن التعمل املبين عىل املشاريع للمعلمني الكثري من الفرص خللق عالقة مع اطفاهلم حيث ميكهنم لعب ادوار متنوعة
كدور املدرب واملسهل ،واملشارك للمتعمل .كام أنه يعطي املعمل دورا يف اهناء منتج الطفل ووضع اخلطط واملشاريع
وجعل مجيع الامنذج ذات جودة من خالل جلسات احملادثة حول املواضيع اليت ميكن مناقش هتا بني الاطفال واملعلمني.
يتيح التعمل املبين عىل املشاريع ،داخل املدرسة وخارهجا ،الفرصة للمعلمني لبناء عالقات جيدة فامي بيهنم ومع اجملمتع
احمليط حيث يقوم الاطفال بتنفيذ العامل وتضم أعامل الاطفال توثيق العملية التعلميية ،كام اهنا تكون مشاريع مشرتكة
مع سائر املعلمني والآابء واملوهجني وجممتع رجال الاعامل اذلين ميثلون مصلحة للطالب يف التعلمي .
مرشوع الطيف ()Project Spectrum
اخلاص ابلكشف عن املهارات اليت يمتزي هبا طفل ما قبل املدرسة هذا اذلاكء أو ذاك .انه برانمج تربوي يقدم
للطفال الصغار (بني  3و 6س نوات) بيئة غنية وخصبة من شأهنا أن تثري عدد ًا كبري ًا من اذلاكءات ،حبيث ميكن لهؤالء
الطفال اس تكشاف هذا الوسط اذلي يعترب مبثابة متحف هلم أكرث مما هو جحرة فصل عادي ،ومن خالل مالحظة
الطريقة اليت يستمثرون هبا خمتلف املواد والعنارص احمليطة هبم ،هناك طبعا "همام الطيف" الكرث شلكية واخملصصة
لتحديد أصناف اذلاكءات القوية و اذلاكءات الضعيفة لطفل ما ،سواء يف ارتباطها مع اذلاكءات الخرى دلى نفس
الطفل ،أو مبقارنهتا مع ذاكءات الطفال الآخرين .لقد مت حتويل نتاجئ هذا التقيمي اىل "جاذبية الطيف" واذلي يتضمن
اقرتاحات معلية حول النشطة اليت جيب مبارشهتا مع الطفل حسب جاذبيته اخلاصة من حيث ماكمن القوة والضعف.
مكوانت مرشوع قامئ عىل التعمل املبين عىل املشاريع
ميكن أن حتدد مكوانت مرشوع قامئ عىل التعمل مبزيات س بعة متثل املكوانت الرئيسه للك مرشوع :
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أوال :حمتوى املناجه ادلراس ية ويه مزية للتعمل املبين عىل املشاريع حيث يكون املعلمون والاطفال أكرث خضوعا
للمساءةل .فاالندماج الناحج للمشاريع يف حمتوى التعمل يتطلب ان تكون قامئة عىل معايري واهداف واحضة واىل اظهار
ادلمع واحملتوى عىل حد سواء يف معلية التعمل واملنتج .
اثنيا :الوسائط املتعددة اذلي يعطي الاطفال جما ًال الس تخدام خمتلف الدوات التكنولوجية وفعاليهتا يف التخطيط
والتطوير أو يف عرض مشاريعهم عىل الرمغ من ان التكنولوجيا ميكن ان تصبح بسهوةل احملور الرئييس ملرشوع معني،
فان القوة احلقيقية الس تعامل الوسائط املتعددة تمكن يف التاكمل مع موضوع املناجه ادلراس ية واساس ياهتا يف
الاس تخدام يف معلية الانتاج.
اثلثا :اجتاهات الطفل ويه هتدف اىل حتقيق أقىص قدر من صنع القرار واملبادرة دلى الاطفال يف اكفة احناء سري
املرشوع  -اكختيار التصممي واالنتاج وقرار العرض .فاملشاريع ينبغي ان تشمل البنية واملراجعة املساعدة الاطفال يف
اقرتاح القرارات املدروسة.
رابعا :التعاون اذلي يؤمنه التعمل املبين عىل املشاريع بني الاطفال انفسهم وبني الاطفال واملعلامت  ،واملثالية اليت
ميكن أن تقوم بني الاطفال وغريمه من افراد اجملمتع ايضا .هذا العنرص يعطي الاطفال فرصا لتعمل املهارات التعاونية
كصنع القرار امجلاعي املعمتد عىل العمل من الزمالء ،والاقران وادماج الاقرتاحات من املوهجني وتقدمي اقرتاحات
للقران العمل مع الاخرين كطالب ابحثني .
خامسا :التواصل احلقيقي اذلي ميكن ان يتخذ اشاكال عديدة ،وهذا يتوقف عىل الهدف من هذا املرشوع  .فالتعمل
املبين عىل املشاريع قد يوصل اىل العامل الواقعي ال نه يعاجل قضااي الواقع واليت عىل صةل حبياة الاطفال اجملمتعات احمللية.
قد يكون املرشوع مرتبطا ابملهن احلقيقية من خالل اس تخدام اساليب أصيةل وتطبيق. .،
سادسا :الاطار الزمين املمتد اذلي يبىن الفرص للطفال من أجل التخطيط ال عادة النظر يف التفكري والتعمل .ورمغ
ان الاطار الزمين ونطاق املشاريع قد ختتلف عىل نطاق واسع فانه ينبغي ان تشمل الوقت الاكيف واملواد دلمع العمل
ذات املغزى والتعمل .
ف
مس
سابعا :التقومي هو ايضا هنج مبتكر اضافة اىل الهنج املبتكر للتعمل وكام ان التعمل هو معلية مترة ميكن للتقومي أن
يكون معلية مس مترة يف توثيق التعمل .والتعمل املبين عىل املشاريع يتطلب معلية تقيمي متنوعة ومتكررة ،مبا فهيا تقيمي
املعمل وتقيمي القران والتقيمي اذلايت والتفكري.
مايه وظيفة التقيمي يف التعمل القامئ عىل املشاريع؟
التقيمي يساعد املعلامت عىل تطوير عالقات اكرث تعقيدا مع اطفاهلم وذكل عن طريق توفري جزء من العامل امللموسة
ملناقش هتا من قبل الاطفال واملعلامت  ،فضال عن الفرص املتاحة القامة حماداثت رمسية او غري رمسية عن العمل.
وكذكل ،فالطفال يعملون بشلك وثيق مع بعضهم البعض من خالل تقدمي املراجعات بشأن مشاريعهم وتلقي الرد
علهيا ،ومشاركة الهل وافراد اجملمتع يف الكثري من الاحيان يف تطوير مرشوع او أن تكون هلم املصلحة يف املنتج
الهنايئ .
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التقيمي يساعد الاطفال منذ معر مبكر يف الاجابة عن الاس ئةل التالية" :هل تلقيهتا؟" و "كيف
.1
سأمعل؟" منذ البداية ومع مراجعة ردود الفعل الوىل من املعمل والقران واملوهجني سوف تساعد يف تزويد الاطفال
عرب املامرسة واملعرفة الالزمة ال جراء تقيمي افضل ال نفسهم واجياد اجاابت عىل هذه الاس ئةل.
التقيمي يساعد يف جعل وصالت احملتوى أكرث وضوحا .فاجملالت وكتب التصممي ميكن اس تخداهما من قبل
.2
املعلمني حلث الاطفال اقامة العالقة الفورية بني البحوث والتصاممي ذات الصةل ابملوضوع .وميكن املعلامت والاطفال
عىل السواء اس تخدام مثل هذه الانشطة لالحاطة ابملفاهمي واالتصاالت الالزمة من أجل امليض قدما اىل املرحةل
التالية أو النشاط القادم.
يدفع التقيمي ابلطفال للمشاركة بصورة مبارشة يف تقيمي معلهم .فانعاكسات الاطفال ينبغي ان تكون اكرث
.3
من جمرد تعليق عىل ما قاموا به بل ينبغي ان تس تخدم من قبل الاطفال لتسليط الضوء عىل ما تعلموه ،ورشح
القرارات الهامة اليت قطعوها عىل انفسهم ،والتعبري عن خطط ال دراج ردود الفعل والسري اىل الامام
التقيمي يساعد املعلامت عىل اخلطوات التالية .عن طريق توثيق واس تعراض تقدم الاطفال  ،احلصول عىل
.4
اجاابت عىل اس تهل حمددة ،واجراء الاختبارات الالزمة للمفهوم النظري يكتسب املعلمون الرؤية حول ما تعمل
الاطفال وما حيتاجون اىل معاجلته قبل الانهتاء.
التقيمي يساعد الاطفال يف ختطيط مشاريعهم .ان العروض الصفية وتصممي الاس تعراضات واحملاداثت مع
.5
املدرسني واعضاء اجملموعة والردود اليومية عىل املعلمني والتصممي والقيود الورقية ،لك ذكل يعطي الاطفال اقرتاحات
قمية تساعدمه يف حتديد اخلطوة التالية :القيادة ادلميوقراطية :تطبيق مفهوم الشورى.
الثقافة و االحاطة ابلهداف املأمول حتقيقها .اتباع منط االدارة ابحلب و املرح.الثقة يف أعضاء فريق العمل .االنصات
اجليد لعضاء فريق العمل .همارة اقناع الآخرين .همارة فهم لغة اجلسد .مس توى عال من املهارات االدارية.
اجتاهات اجيابية حنو أعضاء الفريق .فن ادارة الرصاع .تشجيع التفكري االبداعي .عدم المتيزي أو التفرقة بني أعضاء
الفريق ،والعداةل يف توزيع املهام بني العضاء .القدرة عىل حتمل املسؤولية بشلك واحض.مساعدة الفريق عىل اجتياز
مراحل منوه( .مدحت أبو النرص )86 :2008،فان الرضورة تس تلزم من قائد الفريق حماوةل تطوير خصائص الفريق
الفاعل املمتثةل ابلآيت): (Goetsch & Davis, 2010
أ -ادلمع املتبادل  Mutual Support:وهو اعامتد العضاء عىل بعضهم البعض وتعاوهنم ودمعهم بعضهم لبعض ،هبدف
حتسني الداء.
ب -التحدي  Challenge:أن حتتوي الهداف اليت حيددها القائد عىل عنرص التحدي ،برشط أال تكون مس تحيةل
أو مثرية لالرتباك.
ت -وحدة الغرض  Singleness of Purpose:هو الهدف املرصح به يف رساةل الفريق واذلي يسعى الفراد اىل
حقيقه.
ث -الثقة  Trust:و تعين الثقة بني العضاء و القائد و بني العضاء بعضهم البعض.
ج -املشاركة  Participation:احلرص عىل أن يكون مجيع العضاء مسامهني يف العمل ،حبيث حيقق القائد موازنة.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)1

جوان 2017

68

مشار يع الذكاءات المتعددة التربو ية

د .إخلاص حسن عشر ية د .الرشيد الحبوب

همارات الفراد  People Skills:جيب احلرص عىل أن ميتكل العضاء أفضل املهارات ،وأن تكون
ح-
متطورة ومسامهة يف حلل املشالكت.
خ -املساءةل  Accountability:جيب أن يعي الفراد مسؤولياهتم و يقومون ابلتقيـمي اذلايت للداء ،بغرض حتسينه
بشلك مس متر.
التعزيز  Reinforcement:يعزز القائد السلوكيات والاجتاهات االجيابية عند أعضاء الفريق و يقوم
د-
آ
بتوزيع ماكفأت.
لتعل
ً
يعترب أسلوب املرشوع ممكال للربانمج ا ميي ؛ حيث يقوم فيه الطفال ابللعب واس تكشاف العامل من حوهلم ،
لتحقيق الغرض منه يف اطار اس تفادة الطفال من خالل اخلربة املبارشة وغري املبارشة . (Katz Lillian & Chard,
) 1993: 209وميكن اجامل خصائص أسلوب املرشوع يف النقاط التالية : (Helmjudy, 2000:; Arends,
)1994
لتعل
 .1حرية الطفل يف اختيار احملتوى ا ميي.
 .2جيعل فرص التعمل مشرتكة بني مجيع الطفال.
 .3يبدأ من حيث الهداف  ،وترتمج من خالل النشطة املتنوعة.
 .4تمنية الثقة والعالقات املتبادةل بني املشاركني فيه.
 .5يقسم املس ئولية بني مجيع املشاركني.
 .6جيعل التعمل متعة  ،ويعاجل عيوب املهنج التقليدي
 .7يساعد الطفال عىل التفكري العلمي السلمي .محمود أبو زيد 148 : 1991 ،
جناح املشاريع الرتبوية اليت حتققها الرتبية ابلكفاايت
وبذكل فان الرتبية ابلكفاايت  Competency Based Teacher Education CBTEترتبط ارتباطا وثيقا حبركة
منح الشهادات القامئة عىل الكفاايت  Competency Based Teacher Certificate CBTCوأن مفهوم الواحدة
مهنام يُمكل الخرى ،فلكتاهام تؤكد عىل الداء والتطبيق أكرث من املعرفة ،وعىل أن معيار تقومي الطفل املعمل هو ما
يس تطيع معهل ال ما يعرفه أو يعتقد ،وذكل لن ما يس تطيع معهل يعكس ما يعرفه ويشعر به .و تقوم فكرة اعداد املعمل
القامئ عىل الكفاايت عىل عدة مبادئ مهنا
ميكن لي طالب اتقان املهام اخملتلفة للتدريب عىل مس توى عال ،وذكل اذا ما وفُر هل الوقت الاكيف للتعمل،
.1
والنوعية اجليدة من التدريب.
جيب ارجاع الفروق الفردية يف مس توى اتقان الاطفال ملهام التدريس اىل أخطاء يف نظام التدريب ،ال اىل
.2
خصائص املتعلمني.
توفري االماكنيات املناس بة جيعل الاطفال املعلمني متشاهبني اىل حد كبري يف معدل اكتساب.
.3
جيب الرتكزي عىل الاختالفات يف التعمل أكرث من الرتكزي عىل الاختالفات بني املتعلمني.
.4
ان أكرث العنارص أمهية يف معلية التدريس يه نوعية خربات التعمل اليت تتوفر للطالب املعمل.
.5
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ينهتيي اعداد املعمل حني يثبت قدرته عىل أداء العمل التدرييس بغض النظر عن مدة التدريب( ،زيتون.)2005 ،
ادلراسات السابقة :
اوالً دراسات اهمتت اباذلاكءات املتعددة
وقد تعددت وتنوعت ادلراسات اليت اجريت ابلوالايت املتحدة ا لمريكية عن امهيه نظريه اذلاكءات املتعددة ومن
امهها  )Morgan.1992( :هدفت ادلراسة ايل املقارنة بني الاختبارات املتعدد لذلاكء يف مقابل اختبار اذلاكءات
املتعددة وذكل يف ضوء مفاهمي نظريه اذلاكءات املتعددة والتأكد من صدق وثبات النظرية وقد توصلت ادلراسة ايل ان
هناك توافقيه بني القدرات والعملية املعرفية واذلاكءات املتعددة ،كام وجدت ادلراسة انه من املمكن اضافه تعديالت
عيل لك ذاكء من انواع اذلاكءات املتعددة حبيث ميكن تمنيه هذا النوع من اذلاكءات  ،كام ان هناك بعض املبادي
الضمنية اليت يرتبط هبا معل جاردنر واليت من املهم للمعلامت ان يتوصلوا ايل تفهم واحض لها  .ان العديد من العوامل
اخلارجية قد تودي ايل تزايد او تراجع ذاكء فرد معني ومثاال عيل ذكل جند ان الاطفال اذلين ينمتون ايل الطبقة العليا
ينحدرون من بيوت للتعمل فهيا اولويه  ,حيث انلت قسطا وافر من التعلمي العايل  ،يف حني ان هؤالء الاطفال اذلين
ينمتون ايل الطبقة الوسطي ينحدرون من بيوت للتعلمي فهيا اولويه عليا حيث انلت الاهمات قسطا وافرا من التعلمي
وينحدرون من عائالت ال تقدر التعلمي او حيت تسعي اليه )Fasko.1992 .هدفت دراس ته اىل مناقشة املضامني
الرتبوية لنظرية اذلاكءات املتعددة يف املدارس .وكذكل اهمتت ادلراسة مبناقشة املبدأ الثا عرش للجمعية القومية
الامريكية للخصائيني النفس يني واذلى يقول (ميتكل املتعلمون قدرات ومواهب عديدة وخمتلفة ومتنوعة توحض كيف
يس تجيبون للمواقف التعلميية اخملتلفة ) وقد توصلت ادلراسة اىل ان اس تخدام اساليب التقيمي املرتبطة بنظرية اذلاكءات
املتعددة تسهم يف زايدة خربات وهمارات الاطفال من خالل عدة طرق خمتلفة .
ديفيد مزبار ( )Mazear.1992التعلمي من اجل اذلاكءات املتعددة  :هدفت ادلراسة اىل التحقق من ان اذلاكء هل
ابعاد ونطاقات وانه ليس اثبتا ولكنه ميكن تعلمية بسهوةل ويرس كام انه ميكن تمنيته وقد توصلت ادلراسة اىل النتاجئ
الهامة االتية  :فاذلاكءات تغذى لتمنو وتزداد اذ ان معظم الفنانني املشاهري او كبار العلامء مثل نيوتن او اينش تني اكنوا
قد ودلوا بقدرة او طاقة معينة ,او ان اجملمتع قد دمع هذه الطاقات اىل حد معني الا ان ما يعتد به اهنم قاموا بتطوير
قدراهتم الفريدة اىل ابعد بكثري مما ودلوا عليه .نواجه منذ اللحظة بعد والدتنا ابلكثري من املؤثرات احلضارية اليت تنشط
معلية تمنية اذلاكءات اليت منتلكها ,هذه التعامالت تنشط الوصالت العصبية ابملخ ولكام زادت مؤثرات التنش يط لكام
ازدادت هذه الوصالت قوة ,يف ابدئ الامر مييل تعلمنا اىل الاجتاه السلىب (جمرد املالحظة  ،الانصات ،اللمس ،
الشم ) بعدها نبدأ يف استير هذه املعلومات حلل املشالكت او خللق مشالكت جديدة  .ابتاكر ما يسمى ابلمنوذج
املركب او المنوذج املتعدد واذلى ةمت بتقيمي الطفل واملعلمة ايضا من خالل العديد من التكنياكت والاساليب
والادوات والوسائل املتنوعة واخملتلفة.
تقي
(  .)Levin .1994هدفت ادلراسة اىل حتديد اساليب التعرف عىل اذلاكءات املتعددة و ميها دلى تالميذ املدارس
,والتعرف عىل املس توايت اخملتلفة لذلاكءات املتعددة داخل منظومة املخ البرشى ,ابالضافة اىل اماكنية تصممي مناجه
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جديدة لتعلمي اذلاكءات املتعددة قد توصلت ادلراسة اىل ابتاكر مناذج تعلميية جديدة يف ضوء نظرية اذلاكءات املتعددة
ابالضافة اىل مجموعة من املضامني الرتبوية لنظرية اذلاكءات املتعددة يف املدارس.
دراسة فيال ( ,)1994. Vialleهدفت اىل حتديد بر وفيالت قدرات اذلاكءات املتعددة دلى تالميذ مرحةل رايض
الاطفال ابلوالايت املتحدة الامريكية وذكل يف ضوء الاطار اذلى وصفة جاردنر عن نظرية اذلاكءات املتعددة ,وقد
توصلت ادلراسة اىل العديد من النتاجئ الهامة االتية :توجد فروق بني بروفيالت قدرات اذلاكءات املتعددة بني لك من
الاطفال اذلكور والاانث  .هناك فروق يف النوع يف اذلاكءات املتعددة بني لك من اذلكور والاانث ,فاالانث اقوي يف
متوسط ،اذلاكء اللغوي ,يف حني ان اذلكور اقوى يف متوسط اذلاكء املاك .
دراسة اكمبل ( )kambel 1999اليت اس هتدفت حبث فعالية اس تخدام اذلاكءات املتعددة ,وعالقته بتحصيل
الاطفال يف عدد من مدارس ابلوالايت املتحدة الامريكية ,متثل املراحل التعلميية الثالث (ابتدايئ –متوسط – عايل )
قد اكدت عىل ان التدريس من خالل اذلاكءات املتعددة ساعد عىل رفع مس توايت التحصيل. .
وهذا ما اكدته دراسة صالح حسني الرشيف ( )2001املعنوية ابلتنبؤ ابلتحصيل ادلرايس يف ضوء نظرييت معاجلة
املعلومات و اذلاكءات املتعددة ,حيث اسفرت عن وجود اثر دال لذلاكءات الس بعة يف التحصيل ادلرايس ملواد العلوم
والرايضيات واللغة العربية وادلراسات الاجامتعية ,وان اذلاكء اللغوي واذلاكء املنطقي الراييض واذلاكء الاجامتعي هو
الاكرث تنبؤا ابلتحصيل ادلرايس .
اجري  )2001( Jamesدراسة عىل عينة من طالب الس نة الثانية والثالثة واخلامسة يف الاحياء الغربية من ش ياكغو
بوالية الامريكية ,ومتثلت املشلكة يف اخنفاض اداء الاطفال يف الاختبارات ادلورية ابلنس بة للمس توي املعياري
للوالية ,وبعد حبث الاساليب اخملتلفة للتوصل وسعيا الس تخدام اذلاكءات املتعددة لتحسني التحصيل يف فنون اللغة
فقد اس تخدم نظرية حاردنر لذلاكءات املتعددة كحل مقرتح ومت مقارنهتا ابلطرق التقليدية يف التدريس ,واظهرت النتاجئ
فعالية اذلاكءات املتعددة يف حتسني التحصيل يف فنون اللغة كام اظهرت انضباط الاطفال يف اداء املهامت والانشطة
وزايدة نس بة اس متتاعهم هبا  .دراسة اكرفري ( )karfier 2000لتمنية القدرة عىل اسرتجاع املعلومات ابس تخدام
اذلاكءات املتعددة حيث تكونت عينة البحث من الطفل الس نة الثانية والسادسة والعارشة من مدرسة اثنوية غرب
ش ياكغو ومت حتديد املشلكة من خالل مالحظات الطفل والاختبارات التقوميية واخنفاض اداء الطفل يف املهام
املس ندة الهيم وبتحليل املشلكة تبني ان صعوبة اسرتجاع املعلومات يؤدى اىل فقدان الاطفال لدلافعية وفقدان القدرة
عىل التواصل سواء مع ادلروس يف الفصل او يف املواقف احلياتية ومبراجعة احللول املقرتحة لهذه املشلكة ومت اس تخدم
اذلاكءات املتعددة وتطبيق خربات التعمل التعاو والكتابة اليومية والانشطة اللغوية وذكل ملدة خسة عرش اس بوعا
وبتحليل البياانت البعدية تبني فعالية اذلاكءات املتعددة يف تمنية القدرة عىل اسرتجاع املعلومات .
مصطفى س يد ( )2001اماكنية الكشف عن املوهبني ابس تخدام انشطة اذلاكءات جلاردنر فقد اجري دراسة
اس هتدفت تعرف فعالية التقيمي ابس تخدام همام وانشطة اذلاكءات املتعددة يف اكتشاف الاطفال املوهبني يف املدرسة
الابتدائية مقارنة ابالختبارات النفس ية الخرى .وسعيا لتحقيق هذا الهدف اس تخدم الباحث مقياسا لذلاكءات الس بعة
,واختبارات للقدرات املعرفية ابالضافة اىل مقياس وكسلر لذلاكء ,كام اعد مجموعة همام وانشطة لذلاكءات املتعددة وحتقق
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من صدقها وثباهتا وتكونت عينة البحث من 226تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف الرابع الابتدايئ واسفرت نتاجئ
ادلراسة عن اماكنية حتديد واكتشاف املوهوبني من خالل الاداء عىل انشطة اذلاكءات املتعددة ,وكذكل حتديد جمال
املوهبة ,وتقدمي ادوات وانشطة جيدة للمعمل ,متكنه من حتديد واكتشاف املوهبني ,وذكل بعد تدريبه عىل اس تخدهما
.واكد الباحث عىل ان الاعامتد عىل مقاييس اذلاكء التقليدية يقلل من فرص اختيار املوهبني لربامج املوهبة ,كام
اسفرت ادلراسة عن عدم وجود فروق داةل بني املوهوبني والعاديني يف التحصيل املدريس ,وهذا يتفق مع ما ذكره
العديد من الباحثني من الانتقادات اليت وهجت لالختبارات التحصيلية ,والاعامتد علهيا مكحك الكتشاف املوهبني .
ويؤكد ذكل دراسة ابدليس ( )2000و اليت اس هتدفت بناء برانمج لزايدة دافعية الاطفال حنو التعمل من خالل
اذلاكءات املتعددة وتكونت عينة البحث من 120تلميذ من تالميذ الصف الثا والرابع والسادس مبدرسه متوسطة ,
واسفرت ادلراسة عن عده نتاجئ مهنا ان اس تخدام انشطه اذلاكءات املتعددة اعطت الاطفال الثقة والامان واالجيابية
اليت اكنوا يفتقدوهنا يف الطرق التقليدية  ,مما ادي ايل زايده دافعهتم للتعمل .
ودراسة مش يل اليت اس هتدفت حتسني اهامتمات الاطفال وزايده حتصيلهم يف ادلراسات الاجامتعية  ,وتكونت عينه
البحث من تالميذ الصف الاول والرابع بغرب والية لكيفورنيا وحتددت املشلكة يف الاجتاهات الاطفال السلبية جتاه
ادلراسات الاجامتعية وضعف حتصيلهم الااكدميي يف هذه املادة  ,ومت اس تخدام مجموعه خمتلفة من انشطته ,واسفرت
ادلراسة عن زايده اهامتمات الاطفال وارتفاع حتصيلهم الااكدميي  ,دلرجه ان الاابء يف تقديراهتم شعروا بتحسن
ملحوظ يف اهامتمات ابناهئم ابلقراءة يف جمال ادلراسات الاجامتعية يف املزنل  ,مما حفز الاابء انفسهم للسؤال عن سبب
هذا التحسن الظاهر يف ابناهئم .
مما س بق يتضح ان هناك حركه حبثيه كبريه لتطبيق نظريه اذلاكءات املتعددة يف جمال التعلمي واكدت ادلراسات ان
اس تخدام اذلاكءات املتعددة يف معليه التدريس حيقق جوده املنتج التعلميي  ,وهذا املنتج ليس حفظا او اس تظهارا بل
معرفه لها معين وقميه يف حياه املتعمل  ,وتعينه عيل حل املشالكت اليت تواهجه يف حياته  ,واخلالصة من ادلراسات
السابقة ان نظريه اذلاكءات املتعددة اكن لها العديد من الفوائد الرتبوية  ,حيث قدمت امناطا جديده للتعمل  ,تقوم عيل
اش باع حاجات الاطفال ورعاية املوهوبني واملبتكرين  ،حبيث يكون الفصل ادلرايس عاملا حقيقي الاطفال ميارسون
فيه النشطة اليت يفضلوهنا  ,واليت تالمئ ذاكءامه املتعدد  ,مبا جيعلهم اكرث كفاءه وفعالية يف العملية التعلميية .
وقد اوحضت كريتون ( )Kiratoon 1995ان نظرية اذلاكءات املتعددة تساعد املعلمني عىل تمنية ذاكءات تالميذمه
,كام تساعدمه عىل صياغة انشطة تدريس ية تقابل احتياجات الاطفال وميوهلم واس تعداداهتم اخملتلفة .
تع
اكد بون ( )1997عىل ان نظرية جاردنر لذلاكءات املتعددة اكن لها اكرب الاثر يف تقدمي العديد من الربامج اليت متد
انشطها عىل اذلاكءات املتعددة ,وانه بناء عىل نظرية جاردنر  Gardnerميكن تصممي دليل للمعلمني يس تخدمونه
ملساعدة تالميذمه ,وذكل بتطوير اسرتاتيجيات تساعد عىل التحديد الواحض للهداف ,والكشف عن تطلعاهتم وتمنية
تأكيد اذلات دلةم .
ويوكد امحد اوزى ( )2002ان نظرية اذلاكءات املتعددة احدثت ثورة منذ ظهورها يف جمال املامرسة الرتبوية فقد غريت
نظرة املعلمني عن تالميذمه واوحضت الاساليب املالمئة للتعامل معهم وفق ذاكءاهتم ,حيث ان اذلاكءات واختالفها
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دلى املعلمني يقتىض اتباع مداخل تعلميية متنوعة ،لتحقيق التواصل مع لك املتعلمني املوجودين ابلفصل ومن مث اكن
لهذه النظرية صدى يف الاوساط الرتبوية ملا حققته من تفعيل لعملية التعمل ووضعها يف مسارها الصحيح .
اثني ًا دراسات عن تمنية املهارات اخللقية
عفاف عويس (  :) 1987هدفت ادلراسة التعرف عىل دور القصة يف تمنية القمي اخللقية دلى أطفال الرايض .
أسفرت ادلراسة عن نتاجئ عدة من أمهها أن القصة تغرس يف الطفال القمي اخللقية وتمني فهيم القمي اخللقية أكرث من
غريها  ،كام أفادت ادلراسة أن الطفال يس متعون اىل القصة ابهامتم ابلغ وهذا جيعلهم يتأثروا هبا تأثري مبارش وكبري .
ميادة الباسل (  .) 1987هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل مدى فاعلية دور احلضانة وتأثريها يف حتقيق أهداف تربوية
دلى أطفال ما قبل املدرسة .نتاجئ ادلراسة دور ًا اجيابي ًا دلور احلضانة يف تربية الطفال قبل املدرسة  .كام أظهرت
ادلراسة وجود فروق داةل احصائي ًا يف تربية الطفال لصاحل أطفال احلضانة .
أمل حرات ( :.)1990هدفت ادلراسة التعرف عىل مدى مسامهة املؤسسات – الرايض  -يف تمنية القمي اخللقية دلى
أطفال ما قبل املدرسة .نتاجئ ادلراسة  :أسفرت ادلراسة عن اظهار فروق ذات دالةل احصائية يف تمنية القمي اخللقية
لصاحل أطفال الرايض  .كام أسفرت ادلراسة عن تقدم الطفال اذلي تعلموا يف دور احلضانة قبل املدرسة بفارق كبري
عن اذلين مل يدخلوا دور احلضانة يف جماالت ش ىت من أمهها تمنية القمي اخللقية .
سعدية هبادر ( . ) 1994هدف ادلراسة  :قامت الباحثة بوضع برانمج لرتبية طفل ما قبل املدرسة ومن مث طبقت
هذا الربانمج عىل ( )220طفل موزعني عىل ( )4رايض يف ثالث حمافظات .نتاجئ ادلراسة  :اثبتت ادلارسة فاعلية
برانجمها يف تربية أطفال ما قبل املدرسة  ،كام أثبتت الباحثة أن برانمج التعلمي عن طريق القصة أكرث من التعلمي
التقليدي  ،وأن التعلمي عن طريق اللعب أكرث أنواع التعلمي فاعلية يف تعلمي أطفال ما قبل املدرسة وخصوص ًا يف غرس
القمي  ،وتمنية التفكري  ،وتقدير اذلات .
عيل ادلسويق  ،ميادة الباسل (  :.) 1995هدفت ادلراسة التعرف عىل القمي السائدة دلى معلامت رايض الطفال
وعالقهتا مبس توى مؤهالهتن  .أوحضت ادلراسة أن هناك فروق داةل احصائي ًا للقمي السائدة دلى معلامت رايض
الطفال وعالقهتا مبس توى مؤهالهتن لصاحل خرجيات اجلامعات .
تشكوييت بيوكتكيت (  .) 1996اس هتدفت ادلراسة التعرف عىل الرتبية اخللقية يف رايض الطفال  ،ومدى اس تجابة
الطفال لها  ،والطرق الرتبوية الكرث فاعلية يف تمنية القمي اخللقية  .توصلت ادلراسة اىل ما ييل  %75 .:من أطفال
الرايض يس تفيدوا من القصة يف تمنية القمي اخللقية  %83 ..من أطفال الرايض يس تفيدوا من التعلمي عن طريق تقليد
الدوار يف تمنية القمي اخللقية .
أمل القداح ( ) 1997فاطمه صبح (  :.) 1999هدفت ادلراسة التعرف عىل أثر برانمج مقرتح للرتبية العلمية يف
رايض الطفال بغزة عىل اكتساب بعض املفاهمي العلمية  .أن التعلمي عن طريق اللعب من أمه الربامج الرتبوية أثر ًا يف
رايض الطفال بغزة عىل اكتساب بعض املفاهمي العلمية  .كام أثبتت ادلراسة ان تقمص الدوار من أفضل الربامج يف
تعلمي الطفال القمي اخللقية .
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عائدة صاحل (  : ) 2001هدفت ادلراسة احلالية حتديد أمه القمي اخللقية الالزمة لطفل ما قبل املدرسة  ،وحماوةل
تمنيهتا دلةم ابس تخدام برانمج تربوي ارشادي لتمنية القمي اخللقية ودراسة مدى فاعلية ذكل الربانمج وتأثريه عىل أفراد
عينة ادلراسة مبحافظة غزة  :.أسفرت ادلراسة عن أمه القمي اخللقية الالزمة لطفل الرايض يه قمية الصدق .ب* .أمه
القمي اخللقية املرغوب يف تمنيهتا يه قمية المانة وكذكل التعاون  ..هناك فروق داةل احصائي ًا يف أمهية القمي اخللقية تبع ًا
ملتغري اجلنس .
مهنج ادلراسة
اتبعت الباحثة املهنج الوصفي التحلييل لعينة ادلراسة واملكونة من  64معلمة مبرحةل ما قبل املدرسة مبؤسسعة اخلرطعوم
للتعلمي اخلاص :السودان .
جممتع ادلراسة
بلغ عدد أفراد جممتع ادلراسة  94معلمة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص داخل والية اخلرطوم ،ومت تطبيق فكعرة
املشاريع الرتبوية مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص  ،مدارس القبس ععيل ععدد مثانيعة مراكعز للتعلعمي املبكعر التعلعمي قبعل
املدرسة يف العام ادلرايس . 2013 -2012
عينة ادلراسة
بلغت عينة ادلراسة  64معلمة مبرحةل التعلمي قبل املدرسة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص.
توصيف افراد العينة
عينة ادلراسة
دبلوم
جامعي
فوق اجلامعي
اجملموع

اجلدول رمق ( )1افراد العينة حسب املؤهل
النس بة %
التكرارات
%6.25
4
%85.93
55
%7.8
5
%99.98
64
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الشلك رمق ( )3يبني توزيع املؤهل الااكدميي
أن أفراد العينة من املؤهلني اجلامعني اكنوا بنس بة( )85.9%بيامن املؤهلني فوق اجلامعي وادلبلعوم بنسعب اقعل
تراوحت بني %6.25 - % 7.8
اجلدول رمق ( )2افراد العينة حسب س نوات اخلربة
النس بة %
التكرارات
املراكز
%40.625
26
من 5-1س نوات
%39.0625
25
من 10-6س نوات
%20.3125
13
من 15-11س نة
%99.557
64
اجملموع

الشلك رمق ( )4يبني توزيع س نوات اخلربة لفراد العينة
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أن أفراد العينة اذلين دلةم س نوات خربة من  5-1س نوات اكنوا بنس بة( )40.625%بيامن اذلين دلةم س نوات خربة
من  10-6س نوات اكنوا بنس بة( ،)39.0625%%واذلين دلةم س نوات خربة من  15-11س نة
بنس بة(،)20.3125%
ادوات ادلراسة
استبانة حتتوي بياانت اساس ية عن معلمة التعلمي املبكر (مرحةل ما قبل املدرسة) مبؤسسعة اخلرطعوم للتعلعمي اخلعاص.
واملشاريع اخلاصة اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة و ابكتساب املهارات اخللقية.
الصدق والثبات
اوالً الصدق الظاهري
مت عرض الاستبانة عىل عدد من الاساتذة يف جمال عمل النفس وفلسفة الرتبية والتعلمي قبل املدرسة وبعد التعديالت
اليت قاموا ابقرتاهحا من حذف واضافة  ،والابقاء عىل ما اتفقوا عليه قمي مرتفعة تشري اىل الاتساق بني الابعاد  ،مما
يعكس درجة عالية من الصدق بني فقرات وأبعاد الاستبانة.
ق
 -1ثبات الاستبانة :ابس تخدام معامل "ألفا كرونباخ" ) (Cronbach Alphaجاءت مية معامل الثبات
( ،)0.960وتشري هذه القمي العالية من معامالت الثبات اىل صالحية الاستبانة للتطبيق واماكنية الاعامتد
عىل نتاجئها والوثوق هبا.
جدول رمق (  )3يوحض الثبات والصدق الاستبانة
الصدق
الثبات
0.86
096
املعاجلات الاحصائية للبياانت
مت تفريغ البياانت يف جدول وحتليلها احصائي ًا بعد معاجلهتا احصائي ًا حيعث اسع تخدم يف ذكل بعرانمج احلعزم الاحصعائية
للعلوم الاجامتعية ( ،)SPSSومن خالل هذا الربانمج اس تخدمت مجموععة معن القعوانني واملععادالت الاحصعائية ويه
معامل ارتباط بريسعون حلسعاب معامعل الثبعات لداة ادلراسعة ومععادةل سع بريمان بعراون الجيعاد الصعدق .التكعرارات
النسب املئوية الس تجاابت أفراد عينة ادلراسة .الوسط احلسايب .الاحنراف املعياري .اختبار(ت) لفراد عينة واحدة.
عرض و مناقشة نتيجة السؤال الاول  :ما مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية اليت تمني املهارات اخللقية للطفل من
وهجة نظر معلامت مرحةل ما قبل املدرسة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص؟
اجلدول رمق ( )4ما مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية اليت تمني املهارات اخللقية للطفل من وهجة نظر معلامت مرحةل
ما قبل املدرسة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص؟
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)1

جوان 2017

76

د .إخلاص حسن عشر ية د .الرشيد الحبوب

مشار يع الذكاءات المتعددة التربو ية

اكتساب املهارات اخللقية

نوع اذلاكء

مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية

توضيح أآداب التعامل عند الزايرة
غرس روح املشاركة وزايدة التفاعل
اكتشاف الطفل واحرتامه لقدراته
تمنية تعامل الطفل مع حواسه
التعامل مع احصاب املهن اخملتلفة

اذلاكء اللغوي
ذاكء تفاعيل
ذاكء اذلايت
ذاكء اذلايت
اذلاكءات املتعددة

حب املشاركة الوجدانية للمحتاجني
تعويد الطفل عيل قوة الارادة
رشاكة اولياء الامور يف املرشوع

اذلاكء اذلايت
اذلاكء اذلايت
اذلاكء التفاعيل

تصممي مرشوع يح سكين
تصممي مرشوع سقيا
تصممي لوحات فنية
معل مرشوع ملطار خريي
مرشوع لتطوير العامل الهامش ية
لتحسني اوضاعهم
مستشفى ملرىض جما
تصممي مشاريع مليدان فروس ية
مالحظة معظم املعلامت

النسب
املئوية
%70
%80
%88
%60
%90
%70
%80
%95

تالحظ ان الاس تجابة عالية بلغت  %95من اس تجابة املعلامت ايل ان املشاريع الرتبوية يمت تنفذها بواسطة رشاكة
مع اولياء الامور والطفل لتمنية املهارات اخللقية عند الطفل بصورة عامة ،ويعترب ذكل اكرب فائدة تظهرها نتاجئ هذه
ادلراسة ويه تغري اسلوب او طريقة متابعة الارسة للطفل ،اليت اكنت تأخذ شلك احلفظ والتلقني اىل عالقة ابداعية
قامئة عىل تمنية قدراته وهماراته وعندما تتوجه هذه العالقة اىل اجلانب اخللقي تصبح استيعاب الطفل اقوى وامتع،
يليكام تبني ان هنا كل عدد من املشاريع لالكساب همارات خلقية حازت عىل تكرارات مرتفعة من وهجة معلمة رايض
الاطفال  ،واذا جنح املرشوع الرتبوي يف حتقيق تمنية امليول ايل اذلاكء التفاعيل واذلايت ففي ذلكل حمرك حقيقي لتمنية
الابداع عند الطفل ،من اجل حتقيق التمنية املس تدامة  ،وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب اليه امحد اوزى ()2002
ان نظرية اذلاكءات املتعددة فقد غريت نظرة املعلمني عن تالميذمه واوحضت الاساليب املالمئة للتعامل معهم وفق
ذاكءاهتم  ,يقتىض اتباع مداخل تعلميية متنوعة ،لتحقيق التواصل مع لك املتعلمني املوجودين ابلفصل .وتشري نتاجئ هذه
ادلراسة اىل ان املشاريع الرتبوية تسهم يف ان يتعمل الطفل كثري من القمي اخللقية وهو ينفذ مرشوع تربوي من خالل
تعلمه اذلايت ابذلاكء املتعدد وتظهر نسب املئوية بعض املاكسب يف تمنية املهارات اخللقية مثل التعاون ورشاكته مع
ويل الامر وعىل هذا فان نظرية اذلاكءات املتعددة تفتح جماال للبداع يف جوانب خمتلفة وتكتشف عن القدرات
اذلاكئية دلى املتعلمني  ,واليت حتتاج اىل حتسني وتطوير كام اهنا تعد مدخال ال نشاء عالقات صفية فعاةل قادرة عىل
التعمل بأساليب خمتلفة لتحقيق اهداف حمددة كام ميكن للمعمل ان يلعب دورا يف هذا اجملال وخاصة يف تطبيق انشطة
تتفق مع امناط اذلاكءات املتعددة للمتعلمني مما يزيد دافعيهتم للتعمل ويساعد عىل تكوين اجتاهات اجيابية حنوه مبا يؤدى
اىل جناهحم الااكدميي.
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عرض نتيجة السؤال الثا ومناقش ته
ما مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية اليت تكسب املهارات اخللقية للطفل من وهجعة نظعر معلعامت معرحةل معا قبعل
املدرسة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص واليت تُعزي خلربة املعلمة ؟
ً
اجلدول رمق ( )5من خعالل حتليعل التبعاين يف اخلعربات تالحعظ ان اخلعربة داةل احصعائيا فهنعاكل فعروق داخعل اجملموععات بعني
اخلربات اخملتلفة
ادلالةل
متوسط ف
درجة
مجموع املربعات
مصدر التباين
املتغريات
املربعات
احلرية
داةل عند
8.65
2
25.97
بني اجملموعات
اجملموعة
 3.14 2.53املس توى0.01
62
157.05
الاكرث خربة داخل اجملموعات
64
183.03
اجملموع
داةل عند
1039.85
3
3119.56
بني اجملموعات
اجملموعة لقل
 4.37 237.79املس توى0.01
اخلربة
61
14743.46
داخل اجملموعات
64
17863.03
اجملموع
ً
تشري النتاجئ اىل ان هناكل فروق داةل احصائيا بني اجملموعات اخملتلفة من اخلربة وتعزي الباحثة اىل ان التدريب
املس متر داخل املؤسسة اسهم يف تطوير معل املعلمة والتدريب عىل تطبيق برانمج اذلاكءات املتعددة هذا من هجة
ومن هجة اخرى الزتام املؤسسة بتطبيق املهنج السودا لوزارة الرتبية والتعلمي واذلي يش متل عىل عدد من الاهداف
التعلميية اليت تقوم عىل فلسفة الرتبية السودانية املس متدة من قمي الارث الاساليم.
عرض ومناقشة نتيجة السؤال الثالث
ت
ما مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية اليت مني املهارات اخللقية للطفل من وهجة نظر معلامت مرحةل ما قبل املدرسة
اليت تُعزي لنوع املنتدى الرتبوي اذلي ينمتي اليه الطفل ؟
مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص ُ
اجلدول رمق ( )5ما مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية اليت تمني املهارات اخللقية للطفل من وهجة نظر معلامت مرحةل
اليت تُعزي لنوع املنتدى الرتبوي اذلي ينمتي اليه الطفل ؟
ما قبل املدرسة مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص ُ ،
ت
منية املفاهمي اخللقية
نوع اذلاكء
املتعددة
احرتام العمل  ،وأآداب التعامل
ماك برصي
منتدى الارث
الاساليم
احرتام النعمة والتعامل معها
طبيعي
منتدي جامليات البيئة
احرتام عظمة اخلالق والتحيل ابلسلوك الاساليم يف رؤية الظواهر
طبيعي
مندى جامليات البيئة
الطبيعية
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منتدى العلوم
منتدى الرتاث السودا
منتدى التفاعيل
منتدى اذلايت
منتدى الارث
الاساليم

طبيعي
ماك برصي
ذاكء تفاعيل
ذاكء ذايت
ذاكء تفاعيل
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اداب النظافة وحب امجلال
حب الوطن واحرتام الهوية
التاكفل مع الارس الفقرية
التعرف عىل نعمة هللا لالنسان ابحلواس
احرتام املعمل والاصدقاء والتعامل معهم

واليت مت من خاللها احلديث عن كثري من املفاهمي اخللقية ممثةل يف معرفة نعم اخلالق وكيفية التعامل معها املهارات
االبداعية اليت ظهرت من خالل تمنية امليول ايل اذلاكءات املتعددة  ،تبني ان هناكل ذاكءات معينة اسهمت يف تمنية
الطفل لقميه اخللقية مثل مشاريع احرتام العمل  ،وأآداب التعامل ،احرتام النعمة والتعامل معها  ،احرتام عظمة اخلالق
والتحيل ابلسلوك الاساليم يف رؤية الظواهر الطبيعية ادأب النظافة وحب امجلال ،حب الوطن واحرتام الهوية،
التاكفل مع الارس الفقرية ،التعرف عىل نعمة هللا لالنسان ابحلواس ،احرتام املعمل والاصدقاء والتعامل معهم
تبني ان اجلدول رمق ( )6ادانه من خالل معل الاطفال يف املنتدايت الرتبوية اخملتلفة عن طريق مشاريع اذلاكءات
املتعددة الرتبوي ما مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة و عالقهتا بتمنية همارات الطفل
اليت تُعزي لنوع املنتدى الرتبوي اذلي ينمتي اليه الطفل ؟
اخللقية ُ ،
متوسط
درجة
مجموع
ف ادلالةل
مصدر التباين
املتغريات
املربعات
احلرية
املربعات
8.65
2
25.97
بني اجملموعات
داةل عند
داخل
منتدى
 3.14املس توى
2.53
62
157.05
اجملموعات
اللغة الاجنلزيية
0.01
64
183.03
اجملموع
1039.85
3
بني اجملموعات 3119.56
داةل عند
داخل
 4.37املس توى
237.79
61
14743.46
منتدى :الفنون
اجملموعات
0.01
64
17863.03
اجملموع
3079.96
3
9239.8
بني اجملموعات
داةل عند
داخل
منتدى :الرتاث
 4.57املس توى
673.19
61
41738.05
اجملموعات
السودا
0.01
64
50977.9
اجملموع
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منتدى :
الارث الاساليم

منتدى:
جامليات البيئة

منتدى :
الرايضة

بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع

د .إخلاص حسن عشر ية د .الرشيد الحبوب

530.92

3

176.97

1661.56

61

26.79

2192.4
6221.37

64
3

2073.79

26013.65

61

419.57

32235.03
436.49

64
3

145.49

3467.7

61

55.9

3904.25

64

داةل عند
 6.6املس توى
0.01
داةل عند
 9.94املس توى
0.01

2.6

غري داةل

وتتفق هذه النتيجة مع ما اشارت اليه عفاف عويس (  ) 1987التعرف عىل دور القصة يف تمنية القمي اخللقية دلى
أطفال الرايض .نتاجئ ادلراسة  :أسفرت ادلراسة عن نتاجئ عدة من أمهها أن القصة تغرس يف الطفال القمي اخللقية وتمني
فهيم القمي اخللقية أكرث من غريها  ،كام أفادت ادلراسة أن الطفال يس متعون اىل القصة ابهامتم ابلغ وهذا جيعلهم يتأثروا
هبا تأثري مبارشاً وكبري ًا .
تتفق النتاجئ مع دراسة ميادة الباسل (  :) 1987اليت اشارت اىل ادلوراً الاجيايب دلور احلضانة يف تربية الطفال قبل
املدرسة  .كام أظهرت ادلراسة احلالية وجود فروق داةل احصائي ًا يف تربية الطفال لصاحل أطفال احلضانة ومن خالل
حتليل التباين ال فراد العينة داخل اجملموعة ابختالف املنتدى الرتبوي تبني ان هناكل فروق داةل احصائي ًا بني
اجملموعات يف تنفيذ املشاريع الرتبوية القامئة عىل اذلاكءات املتعدد
اخلالصة

هدفت هذه ادلراسة اىل تقيص مشاريع اذلاكءات املتعددة الرتبوية يف مرحةل ما قبل املدرسة و عالقهتا ابكتساب
املهارات اخللقية :من وهجة نظر املعلامت مبؤسسة اخلرطوم للتعلمي اخلاص بوالية اخلرطوم ،ومن امه النتاجئ اليت
توصلت الهيا ادلراسة ان هناكل عدد من املشاريع الرتبوية القامئة عىل اذلاكءات املتعددة تكررت بنسب مرتفعة
واسهمت يف اكساب الطفل مفاهمي خلقية  ،كام برزت منتدايت معينة لها دور يف اكساب املفاهمي اخللقية من هجة
ًأخرى اكن ملتغري اخلربة دلى معلمة رايض الاطفال فروق داةل احصائي ًا  .وخرجت ادلراسة بعدد من التوصيات أمهها
:
 .1ازايد الاهامتم وزارة الرتبية والتعلمي ابلتدريب ععىل تصعممي املشعاريع شنشعطة اثبتعة يف العربانمج اليعويم لعرايض
الاطفال
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 .2اجراء املزيد من البحوث العلمية اخلاصة ابماكنية توظيف تكنلوجيا التعلمي يف مرشوع تربوي
 .3تدريب معلامت رايض الاطفال عيل اسرتاتيجيات تمنية اذلاكءات املتعددة والاساليب العلمية الخرى احملفزة عيل
الابداع بصورة مس مترة
تشجيع التعمل اذلايت يف رايض الاطفال ابلتدخل الاعالم الرتبوي ،والتدريب املس متر .
.4
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املعععراجع
اوالً املراجع العربية
 .1أبو رايش ،حسني محمد ( ،)2007التعمل املعريف .دار املسرية .عامن.
 .2أبو طالب ،تغريد ( )2008ادارة احلضانة ورايض الاطفال .الرشكة العربية املتحدة للتسويق ،القاهرة
 .3أبيض ،ملكة ( .)1993الطفوةل املبكرة واجلديد يف رايض الطفال ،املؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش
والتوزيع ،بريوت.
جمل
آ
 .4أسامعيل ،محمد عامد ادلين ( )1986الطفال مرأة ا متع .سلسةل عامل املعرفة .العدد( )99اجمللس الوطين للثقافة
والفنون والآداب .الكويت.
- .5الرشدان  ،عبدهللا زايه ( )2001يف اقتصادايت التعلمي  ،عامن الردن  :دار وائل للنرش
 .6بدير ،كرميان ( )2004الرعاية املتاكمةل للطفال .عامل الكتب .القاهرة
 .7بطرس ،حافظ بطرس( )2007تمنية املفاهمي العلمية والرايضية لطفل الروضة .دار املسرية .عامن.
 .8هبادر ،سعدية محمد عيل .)2003(.برامج تربية أطفال ما قبل املدرسة ،دار املسرية ،عامن.
 .9حطيبة ،انهد فهمي ( )2009مهنج الانشطة يف رايض الطفال .دار املسرية .عامن.
 .10محدي شاكر محمود1998( .م) .النشاط املدريس :ما هيته وأمهيته ،أهدافه ووظائفه ،جماالته ومعايريه ،ادارته
وختطيطه ،تنفيذه وتقوميه .دار الندلس للنرش والتوزيع ،حائل :اململكة العربية السعودية.
 .11احلناوي  ،محمد صاحل ( )1994مذكرات يف دراسات جدوى املرشوع الساس يات واملفاهمي  ،ادلار اجلامعة.
 .12خلف ،أمل .)2005( .مدخل اىل رايض الطفال ،عامل الكتب ،القاهرة.
 .13اخلليفة  ،معر هارون ( )1994ورقة بعنوان اثر الرتبية والتعلمي يف تمنية الابداع يف العامل العريب ندوة التكنلوجيا
والتمنية يف العامل العريب حنو استير افضل للموارد العلمية العربية منظمة املوارد العلمية والتكنلوجية يف أاكدميية
اكسفورد لدلراسات العالية بريطانيا.
 .14ادلاليت ،مىن( )1990أثر رايض الطفال يف التحصيل يف املرحةل الابتدائية .رساةل ماجس تري غري منشورة،
جامعة دمشق .دمشق.
 .15داود ،نس مية ،محدي ،نزيه ( )2009الرسة والطفل .وزارة الثقافة .عامن
 .16ادلخيل ،محمد عبد الرمحن (1423هع) .النشاط املدريس وعالقة املدرسة ابجملمتع .الرايض ،دار اخلرجيني للنرش.
 .17دناكن  ،ولمي ( )2003دليل ادارة املرشوعات  ،ترمجة عبد احلمك اخلزايم  ،القاهرة دار الفجر للنرش
 .18ديب ،الياس  .)1987(.عامل الودل .دار الفكر اللبنا  .بريوت.
 .19ديلور  ،جاك و أآخرون ( )1999التعلمي ذكل الكزن املكنون  ،تقرير قدمته اىل اليونسكو اللجنة ادلولية املعنية
ابلرتبية للقرن احلادي والعرشين  ،القاهرة – مركز مطبوعات اليونسكو.
 .20الرفاعي ،أمحد و القرزي  ،هبجة  1998دور الربامج التلفزيونية يف ترس يخ بعض القمي االسالمية دلى أطفال
مقابل املدرسة ,سلطنة عامن ,جامعة عامن,
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 .21زكراي عبد العزيز محمد 2002التلفزيون والقمي الاجامتعية للش باب واملراهقني ,مركز االسكندرية للكتاب, ,جامعة
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مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

مؤشرات الصحة النفسية لدى الطلبة الجامعيين في ضوء مجموعة من المتغيرات أ .فاضل فايزة أ .سعدون سمية

مؤرشات الصحة النفس ية دلى الطلبة اجلامعيني يف ضوء مجموعة من املتغريات
طلبة جامعة تلمسان – منوذجا-
أ .سعدون مسية
أ .فاضل فايزة
جبامعة أيب بكر بلقايد تلمسان – اجلزائر

املركز اجلامعي عني متوشنت -اجلزائر

 امللخص:هتدف هذه ادلراسة اىل التعرف عىل مؤرشات الصحة النفس ية يف ضوء مجموعة من متغريات اخللفية
الفردية ،حيث أجريت هذه ادلراسة جبامعة أبو بكر بلقايد بوالية تلمسان ،ولتحقيق أهداف هذه ادلراسة مت
اس تخدام املهنج الوصفي التحلييل ،وذكل ابس تعامل مقياس الصحة النفس ية اذلي مت تطبيقه عىل عينة تتكون
من  42طالب جامعي ،وقد مت حتليل نتاجئ ادلراسة ابس تخدام الاساليب الاحصائية املالمئة ،وهذا ابالعامتد
عىل الربانمج الاحصايئ  SPSSالنسخة .20
ويف الخري مت التوصل اىل أن طلبة جامعة تلمسان يعانون من التعاسة النفس ية والقلق ،وأحياان خلل
الوظيفة الاجامتعية وذكل بنسب متفاوتة ،وهذه املعاانة تكون ظرفية أي حسب الظروف اليت يكونون
مضهنا ،وكشفت ادلراسة أيضا عن عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة
النفس ية تعزى اىل :اجلنس ،السن ،املس توى ادلرايس ،التخصص ادلرايس ،نوع االقامة .
اللكامت املفتاحية :الصحة النفس ية ،الطالب ،اجلامعة
Abstract:
This study aims to identify mental health indicators based on a series of
individual contextual variables ,where this study it has been applied at the
University of Abu Bakr Belgaid Tlemcen, and the pursuit of the objectives of
the study were used the
descriptive and analytical approach, Using the mental health measure, which
was applied to 42 university students, it analyzed the results of the study using
appropriate statistical methods, and this is based on the SPSS statistical
program version 20.
In the final result was reached that students of Tlemcen University suffer
from psychological misery and anxiety, and sometimes dysfunctional social
function and therefore to varying degrees, and this suffering is circumstantial
while depending on the circumstances of which they are In particular, the
study revealed a lack of statistically significant differences between students in
the enjoyment of health attributable psychological: gender, age, school level, a
course of study, the type of housing .
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مقدمة:
ان التعلمي اجلامعي هل دور كبري وهام يف تمنية وتطوير اجملمتع ،وذكل من خالل اعداد قوى برشية مالمئة
تتسم ابلعمل واملعرفة لتلبية حاجاته الاقتصادية والصناعية وحىت الاجامتعية يف ش ىت اجملاالت والتخصصات،
كام جند أن "اكبيل سيبال" يرى بأن التعلمي العايل هو اذلي يسمح للك واحد أن حيدد مصريه ويتيح مجليع
المم أن تتطور ،فانتاج املعرفة يأيت مكصدر منو وازدهار بعد ملكية رؤوس الموال وانتاجية اليد العامةل ،اذ
يعد الابتاكر املفتاح الرئييس للتطور ).(Kapil, 2012 : 09
كام يعترب موضوع الصحة النفس ية من أمه املواضيع اليت أاثرت اهامتم الباحثني وخصوصا يف الوقت
الراهن ،حيث تشري الاحصاءات اىل ان حوايل مليون خشص يف العامل يعانون من مشالكت سلوكية
ونفس ية وعصبية وعقلية يف لك حلظة ويف أي وقت من أوقات حياهتم ،وحوايل  873الف خشص ميوتون
ابالنتحار لك س نة ،ورمبا أضعافا مضاعفة ابحلوادث النامجة عن املشالكت النفس ية ،وتسبب للمعنيني أشد
أنواع املعاانة ،وتؤدي اىل ترضر نوعية احلياة وفقدان متعهتا وهبجهتا( .رضوان ،)17 :2009 ،ويضيف "بشري
حسام" عن "هورتن" و"هنلك"( (Horton et Hunkl , 1982بأن الصحة النفس ية تساعد الفرد عىل
الاس تقاللية الفردية والاحساس ابملسؤولية وادراكه النفعاهل ومعرفة عواقب ترصفاته ،تعامالته مع جممتعه
والعامل احمليط به مع الوعي الاكمل ابختاذ القرارات( .بشري.)108 : 2011،
ومن هنا تربز أمهية دراسة الصحة النفس ية والكشف عن اختالالهتا ،ومن مت عالج هذه
الاختالالت وابلتايل حامية الفرد من الاضطراابت وكذا مساعدته عىل عالهجا اذا ما وجدت ،ولقد جاءت
هذه ادلراسة للتعرف عىل مؤرشات الصحة النفس ية دلى الطلبة اجلامعيني يف ضوء مجموعة من متغريات
اخللفية الفردية.
 .1مهنجية ادلراسة:
اشاكلية ادلراسة:
ان السالمة اجلسمية والعقلية للطالب اجلامعي أمر رضوري وملح من أجل حتقيق التكيف النفيس
والاجامتعي مع ابيق زمالئه وبيئته ادلراس ية ،وكذا رفع وتعزيز مس تواه ادلرايس وحتصيهل ،واذا ما تأثرت هذه
السالمة نتيجة لي سبب من الس باب ،فان هذا ينعكس عىل الطالب بطبيعة احلال ،ولقد جاءت هذه
ادلراسة ملعرفة واقع الصحة النفس ية عند طلبة جامعة تلمسان انطالقا من طرح الاشاكلية التالية:
ما هو واقع الصحة النفس ية عند طلبة جامعة تلمسان؟
ولقد تفرعت مهنا الس ئةل الفرعية التالية:
 هل يعاين طلبة جامعة تلمسان من التعاسة النفس ية؟
 هل يعاين طلبة جامعة تلمسان من القلق؟
 هل يعاين طلبة جامعة تلمسان خلل الوظيفة الاجامتعية؟
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 هل هناك فرق دال احصائيا بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري اجلنس؟
 هل هناك فرق دال احصائيا بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري السن؟
 هل هناك فرق دال احصائيا بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري املس توى
ادلرايس؟
 هل هناك فرق دال احصائيا بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري التخصص
ادلرايس؟
 هل هناك فرق دال احصائيا بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري نوع
الاقامة؟
فرضيات ادلراسة:
لالجابة عىل تساؤالت ادلراسة مقنا بصياغة الفرضيات التالية:
 ابعتبار السؤال الاول سؤال اس تكشايف فانه ال حيتاج اىل فرضية.
 يعاين طلبة جامعة تلمسان من التعاسة النفس ية.
 يعاين طلبة جامعة تلمسان من القلق.
 يعاين طلبة جامعة تلمسان خلل الوظيفة الاجامتعية.
 هناك فرق دال احشائيا بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا للمتغريات التالية:
اجلنس ،السن ،املس توى ادلرايس ،التخصص ادلرايس ،نوع الاقامة؟

أمهية ادلراسة:
تتجىل أمهية ادلراسة فامي ييل:
 أمهية موضوع الصحة النفس ية يف ادلراسات والبحوث النفس ية الرتبوية احلالية.
 التعرف عىل واقع الصحة النفس ية يف اجلامعة اجلزائرية.
 مدى متتع الطلبة اجلامعيني ابلصحة النفس ية.
.2الاطار النظري لدلراسة:
أوال :الصحة النفس ية:
أ -الصحة:
يعرفها العلامء والطباء كام وضعته منظمة الصحة العاملية Word Health Organization
) (WHOعىل أن الصحة :حاةل من الرفاهية والسعادة والكفاية اجلسمية والنفس ية والاجامتعية التامة،
وليست جمرد غياب املرض أو العجز أو الضعف( .محمد قامس عبد هللا.)15 :2008 ،
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والصحة حسب "قوس تاف نيكوالس فيرش"  (Gustave-Nicolas Fischerيه :كيفية التعبري دلى
الشخص احلي وما خيتربه من جتارب ،حيث يرتابط العمل البيولويج واحلياة النفس ية والاجامتعية ،مبا يوفر
هل الرفاهية اليت متكنه من العيش عىل حنو مرض (Gustave-Nicolas, 2002 : p17) .
ب -الصحة النفس ية:
تعرف الصحة النفس ية حسب "امحد صاحل وأخرون" بأهنا قدرة الفرد عىل التوافق مع نفسه ومع اجملمتع
اذلي يعيش فيه ،وهذا يؤدي بدوره اىل المتتع حبياة خالية من التأزم والاضطراب ومليئة ابمحلاس ،والصحة
النفس ية لفظ مرادف ملفهوم السواء ،ويعين التوافق النفيس الاجامتعي ،كام يشري اىل همارات يف جمال تكوين
العالقات الشخصية والاجامتعية الفعاةل والاجيابية واليت تكون مقبوةل من الفرد ومن الخرين ،كام يعين
التوافق ادلرايس والتوافق يف املهنة ...اخل (أمحد حسن صاحل وأخرون.)12 :2002 ،
وتعرف يف موسوعة عامل عمل النفس بأهنا :حاةل من التكيف والتوافق والانتصار عىل الظروف واملواقف،
يعيشها الشخص يف سالم حقيقي منع نفسه وبيئته والعامل من حوهل ،يستشعر فهيا بأنه راض عن نفسه،
وسعيد بأحواهل ومتصاحل مع الواقع ،ويس يطر فهيا عىل انفعاالته ويس تطيع أن يس تغل قدراته الاس تغالل
الامثل لصاحل نفسه ولصاحل الناس من حوهل ،ويترصف بروية وحمكة ،ويتوجه بتفاؤل وأمل اىل لك ما يناط
به أو يريده من مرشوعات( .احلقي.)07 :2005 ،
كام عرفها "زهران حامد" بأهنا :حاةل اجيابية تتضمن المتتع بصحة العقل وسالمة السلوك ،وليست جمرد
غياب أو خلو أو الربء من أعراض املرض النفيس( .زهران.)09 :2005 ،
وحسب كيالندر ) (Kilanderفان الصحة النفس ية تقاس مبدى قدرة الفرد عىل التأثري يف بيئته ،وقدرته
عىل التكيف مع احلياة ،مبا يؤدي بصاحبه اىل قدر معقول من الاش باع الشخيص والكفاءة والسعادة.
(اخلادلي.)31 :2009 ،
ج -خصائص الصحة النفس ية:
مل
ت
يرى "زهران عبد السالم" ان الشخصية ا متتعة ابلصحة النفس ية متزي بعدة خصائص متزيها عن
الشخصية املرضية ،أمهها:
التوافق :ويتضمن التوافق والرضا عن النفس والتوافق الاجامتعي ويشمل التوافق الزوايج،
الرسي ،املدريس ،والتوافق املهين.
شعور ابلسعادة مع النفس :ودالئل ذكل الشعور ابلسعادة والراحة النفس ية ملا ملفرد من ماض
نظيف وحارض سعيد ومس تقبل مرشق واس تغالل والاس تفادة من مسارات احلياة اليومية،
واش باع ادلوافع واحلاجات النفس ية الساس ية ،والشعور ابلمن ،الطمأنينة ،الثقة ،ووجود اجتاه
متسامح حنو اذلات ،واحرتام النفس وتقميها والثقة فهيا ،ومنو مفهوم موجب لذلات وتقدير اذلات
حق قدرها.
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الشعور ابلسعادة مع الخرين :ويظهر ذكل من خالل حب الخرين والثقة فهيم واحرتاهمم
وتقبلهم ،ووجود اجتاه متسامح حنومه (التاكمل الاجامتعي) ،التفاعل الاجامتعي السلمي ،القدرة
عىل التضحية ،خدمة الخرين ،الاس تقالل الاجامتعي ،السعادة الرسية ،التعاون وحتمل
املسؤولية.
حتقيق اذلات واس تغالل القدرات :أي فمي النفس والتقيمي الواقعي املوضوعي ملقدرات أو
الماكنيات والطاقات ،تقبل نوايح القصور واحلقائق املتعمقة ابلقدرات موضوعيا ،تقبل مبدأ
الفروق الفردية ،تقدير اذلات حق قدرها ،اس تغالل القدرات واالماكنيات اىل أقىص حد ممكن،
وضع أهداف ومس توايت طموح وفلسفة حياة ميكن حتقيقها ،اماكنية التفكري أو التقدير اذلايت،
بذل اجلهد يف العمل والشعور ابلنجاح فيه والرضا عنه والكفاية االنتاجية( .زهران.)13 :2005 ،
كام يضيف لك من "رشيت" و"حالوة" أن الشخصية املمتتعة ابلصحة النفس ية تمتزي كذكل بـ:
 القدرة عىل مواهجة مطالب احلياة :النظرة الثاقبة واملوضوعية ملتطلبات احلياة اليومية ومشألكها،
القدرة عىل مواهجة املواقف احلياتية واحباطها ،الس يطرة عىل الظروف الاجامتعية الصعبة
والتوافق معها ،أن يسعى اىل التعرف عىل لك ما هو جديد يف مطالب احلياة وعدم الارتاكز
عىل الفاكر القدمية وختطهيا.
 السلوك العادي :أن يتبع السلوك العادي املألوف دلى الناس السوايء العاديني ،القدرة عىل
التحمك يف اذلات وضبط النفس وحتقيق الاتزان الانفعايل ،أن يبتعد عن ادلوافع اليت تتناقض
أهدافها مع قمي ومعايري اجملمتع.
 العيش يف سالمة وسالمة :التخطيط للمس تقبل بثقة وأمل ،والاقبال عىل احلياة بصدر رحب
والمتتع هبا يف جوانهبا الاجيابية متتعا اكمال ،المتتع ابلسالم ادلاخيل والاجامتعي( .رشيت ،حالوة،
.)51-48 :2003

د -مناجه عمل الصحة النفس ية:
حسب "زهران حامد عبد السالم" فان هناك ثالثة مناجه يف عمل الصحة النفس ية:
املهنج الامنايئ :وهو مهنج انشايئ يتضمن زايدة السعادة والكفاية والتوافق دلى السوايء والعاديني خالل
رحةل منومه ،والوصول هبم اىل أعىل مس توى ممكن من الصحة النفس ية ،ويتحقق ذكل عن طريق دراسة
اماكنيات وقدرا ت الفراد وامجلاعات وتوجهيها التوجه السلمي (نفس يا وتربواي وهمنيا) ،ومن خالل رعاية
مظاهر المنو جسميا وعقليا وانفعاليا مبا يضمن ااتحة الفرص أمام الشخاص للمنو السوي حتقيقا للنضج
والتوافق والصحة النفس ية( .الرحو.)351 :2005 ،
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املهنج الوقايئ :يمتن هذا املهنج الوقاية من الوقوع يف املشالكت والاضطراابت والمراض النفس ية عن
طريق برامج وقائية عىل مس توى الفرد واجملمتع ،وللمهنج الوقايئ ثالث مس توايت حسب رومان وليربمان:
 املس توى الول من الوقاية حياول منع حدوث املرض.
 املس توى الثاين حياول تشخيصه يف مرحلته املبكرة بقدر الاماكن.
 املس توى الثالث حياول التخفيف من أاثره.
املهنج العاليج :ويتضمن عالج املشالكت والاضطراابت والمراض النفس ية حىت العودة اىل التوافق
والصحة النفس ية ،وهيمت هذا املهنج بأس باب املرض النفيس وأعراضه وتشخيصه وطرق عالجه ،وتوفري
املعاجلني والعيادات واملستشفيات النفس ية( .زهران.)12 :2005،
ه -معايري الصحة النفس ية:
حسب "محمد قامس عبد هللا" فان هناك أربع حماكت نس تطيع الاعامتد علهيا يف احلمك عىل حتقق الصحة
النفس ية ووجودها ،ويه تمتثل يف:
 اخللو من الاضطراب النفيس :وهو املعيار الول الرضوري لتوافر الصحة النفس ية.
 التكيف بأبعاده وأشاكهل اخملتلفة :التكيف النفيس اذلايت من حيث التوفيق بني احلاجات
وادلوافع والتحمك هبا وحل رصاعاهتا ،والتكيف الاجامتعي بأشاكهل اخملتلفة املدريس ،املهين،
الزوايج ،الرسي.
 تفاعل الشخص مع حميطه ادلاخيل واخلاريج( الادراك الصحيح للواقع) :ويتداخل هذا
املعيار مع سابقه ،لن معلية التكيف جتري حيث يتفاعل الشخص مع بيئته ادلاخلية
واخلارجية ،فالتفاعل مع احمليط ادلاخيل يتضمن :فهم الشخص ذلاته ومعرفة قدراته ودوافعه
واجتاهاته ،والعمل عىل تمنيهتا وتطويرها وحتقيقها ،اما التفاعل مع احمليط اخلاريج فيتضمن:
فهم الواقع ورشوطه والعمل عىل التوافق معه البعاد اخلطر عن اذلات وتعديل السلوك
ليحدث الانسجام املطلوب.
 تاكمل الشخصية :من خالل انتظام مقومات الشخصية ومسلهتا اخملتلفة ،وائتالفها يف
صيغة ،وخضوع هذه املكوانت وهذه السامت لهذه الصيغة ،فالشخصية املتاكمةل يه
الشخصية السوية ،أما تفكك الشخصية وعدم تاكملها فهيي الشخصية املضطربة( .محمد
قامس عبد هللا.)23-22 :2008 ،
و -مس توايت الصحة النفس ية:
حسب "أمحد محمد عبد اخلالق" فانه ميكن حتديد مخس مس توايت للصحة النفس ية:
املس توى الرايق :ومه أحصاب الان القوي أو السلوك القومي أو التوافق املرتفع ،أو احملققون ذلواهتم ،وتبلغ
نس ية الفراد يف هذه اجملموعة  % 02.5تقريبا.
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املس توى فوق املتوسط :ومه يقلون عن املس توى الول قليال ،وهلم سلوك جيد وتبلغ نسبهتم % 13.5
تقريبا.
املس توى العادي :ومه يقعون يف موقع وسط بني الصحة النفس ية املرتفعة واملنخفضة ،دلهيم جوانب قوى
ونوايح ضعف ،يظهر أحدها أحياان ويرتك ماكنه للخر أحياان أخرى ،وتبلغ نسبهتم  %68وميثلون أكرب فئة.
املس توى أقل من املتوسط :ومه من يقلون عن املس توى العادي يف الصحة النفس ية ويتسمون بدرجة
من سوء التوافق والسلوك الغري مقبول ،ومه الفاشلون يف حتقيق ذواهتم ،ويندرج حتت هذا املس توى بعض
أنواع الاحنرافات غري الشديدة ،وتبلغ نسبهتم  %13.5تقريبا.
املس توى املنخفض :وهلم أقل درجة من سوء التوافق ،وأعىل اضطراب يف السلوك ،دلهيم مشالكت
معقدة ،وميكن أن يصبحوا خطرا عىل أنفسهم أو عىل الخرين ،وذلا فهم يتطلبون العزل يف مؤسسات
خاصة ،وتبلغ نسبهتم  % 02.5تقريبا( .أمحد.)52 :2003 ،

اثنيا :اجلامعة:
أ -تعريف اجلامعة:

يرى "غيات" أن اجلامعة تعترب مركز اشعاع وتوجيه اجملمتع ،فهيا تمتركز االطارات العليا من أساتذة
وابحثني ومبدعني ومهنا تتخرج اطارات المة ،ومهنا تنطلق احلراكت االصالحية .لهذا ميكن اعتبارها قلب
المة النابض اذلي حيرك اجملمتع ويقود أحداثه( .غيات.) 75: 2002 ،
ويعرفها "الغامدي" بأهنا" :املنرب اذلي تنطلق منه أراء رواد العمل والبحث واملاكنة العلمية املرموقة
لالسهام يف تبصري الشعوب وتطوير االنسانية وسد جمال العمل من خالل تأهيل الفراد املدربني
والقادرين عىل القيام ابملهام املطلوبة مهنم أمكل وجه ممكن"( .الغامدي. )05: 2010 ،
ويعرفها "بن عبد هللا" يف كتابه «املنظومة التعلميية والتطلع اىل االصالح» عىل أهنا " :الداة املثىل
لتمنية همارات الفرد اخلاصة واملتعددة واليت حتدد اس مترار منو ذاكءه مبا متده من معلومات ومعارف
تامتىش وهذه الاس تعدادات ومبا يتفق من هجة لتأهيهل للوظائف الاجامتعية اليت يرغب فهيا "( .بن
عبد هللا .) 127: 2005،
ويعرفها "سعيد اسامعيل" عىل أهنا" :مؤسسة تعلميية خمتلفة عن غريها ،فالطالب اجلامعي يقوم أو
من املفروض أن يقوم ابلبحث عن املعرفة بنفسه واكتشاف اجلديد منه ابرشاد الساتذة وتوجهيهم "(.
سعيد .)12: 1982،
املس
ساس
ويضيف " النجار" بأهنا ":منظومة مركبة من املتغريات ال ية التابعة و تقةل من أمهها:
الطالب ،الساتذة ،الكتب ،املكتبات ،املوارد البرشية املسؤوةل عن تدوير دوالب العمل
اجلامعي"(.النجار . ) 49: 2007،
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ب -أهداف اجلامعة
يرى لك من "رشدي أمحد " و "البندري محمد" يف كتاهبام التعمل اجلامعي بني رصد الواقع و رؤى
الفكر العريب أن أهداف اجلامعة تمتثل يف:
* تمنية املواهب االنسانية وقدراته وغرس قمية الاعامتد عىل النفس ،وخباصة يف جمال حتصيل املعرفة
وجمال احلياة العملية ،وربط ذكل لكه بقمي االسالمية اليت يه دعوة للحياة يف أفاقها الواسعة .
* تزويد البالد ذوي املس توى اذلي ينطبق عىل القل مع معايري املس توايت العالية.
* ربط الطالب مبواقع االنتاج يف اجملمتع ليتس ىن هل التعرف عىل مشألكها قبل الرشوع يف انتقاء جماهل
البحيث .
لت
* ربط االنتاج الوطين والبيئة اخلارجية ابلبحث العلمي وخطط ا منية.
* تمنية املهارات الاكدميية والفنية املتخصصة وال يتوقف المر عىل حدود تزويده بأصول املعرفة فقط .
* تمنية اّالحساس ابالنامتء للمجمتع عند الطالب وجعهل جزءا من حركة البناء وليس هتميشا دلوره .
* حامية حقوق االنسان ،وكذكل نقل التكنولوجيا وتطويعها خلدمة التقدم احلضاري للمجمتع( .رشدي،
البندري) 39-38 :2004 ،
 ويضيف "عايش محمود" يف كتابه «أساليب التدريس اجلامعي» أن اجلامعة هتدف اىل:• تزويد اجملمتع ابلتخصصات واملهن املطلوبة يف اجملمتع.
• تطوير اجملمتع احمليل والوطين.
• تدريب الطالب عىل طرق البحث والاس تقصاء العلمي.
• تعميق القدرات العقلية والثقافية للطالب وامداده ابملهارات واخلربات( .عايش-23 :1995،
.)27

ج -وظائف اجلامعة:

يرى "ش بانة" يف مقاهل دور اجلامعات يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية أن للجامعة ثالثة وظائف
رئيس ية ،تمتثل يف:
* الوظيفة الوىل :تمتثل يف قيام اجلامعة يف املشاركة يف تقدميك املعرفة ونرشها ،وذكل عن طريق التعلمي
والتدريس وتزويد الطالب مبختلف العلوم واملعارف ،اضافة اىل اعداد القوى البرشية ذات املهارات الفنية
واالدارية من املس توى العايل يف خمتلف التخصصات اليت حيتاج الهيا اجملمتع ويف خمتلف مواقع العمل لتحقيق
التمنية الاقتصادية والاجامتعية .
*الوظيفة الثانية :تتلخص يف قيام اجلامعة بدور أسايس يف البحث العلمي يف خمتلف جماالت املعرفة
االنسانية وتطبيقاهتا العلمية والتكنولوجية والعمل عىل تطويرها ،وتزداد أمهية هذه الوظيفة يف العرص
احلارض عرص الثورة العلمية اذ عن طريق البحث العلمي اجلامعي ميكن أن تسهم اجلامعات يف
التشخيص العلمي ملشلكة تأخر التمنية الاقتصادية والاجامتعية .
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* الوظيفة الثالثة :تمكن يف خدمة اجملمتع عن طريق دورها التثقيفي واالرشادي واملشاركة يف تقدمي
اخلدمات الاجامتعية والتوعية العامة ،وتدعمي الاجتاهات الاجامتعية ،والقمي االنسانية املرغوبة.
 ان هذه الوظائف الثالثة متصةل ببعضها ومرتبطة ارتباطا وثيقا حبيث أن أي خلل يف هذه الوظائف يؤثرسلبا عىل الوظيفتني الخريتني  ( .ش بانة )36-34 :1993،
 ويضيف " بو خلخال عبد هللا " أن الوظيفة الساس ية للجامعة تمتثل يف :* تسامه يف تعممي نرش املعارف واعدادها وتطويرها .
* تكوين االطارات الالزمة لتمنية البالد وفقا للهداف احملددة يف التخطيط الوطين .
* تضطلع اىل ترقية الثقافة الوطنية .
* تتوىل تلقني الطالب مناجه البحث .
* تتوىل نرش ادلراسات ونتاجئ البحث  ( .بو خلخال .) 90 : 1993،
 اضافة اىل أن " جحي اسامعيل " يرى بأن اجلامعة:* تتيح فرص التعلمي اجلامعي للطبقة العامةل ورابت البيوت .
* تقدمي نظام مرن وحديث للتعلمي العايل مفتوح أمام مجيع خرجيي التعلمي الثانوي ( .جحي2003،
.)238:

د -دور اجلامعة

يمتثل دور اجلامعة يف:
* تزويد اجملمتع ابلكثري من اخلربات واملهارات الفنية واالدارية دلفع جعةل التمنية الاقتصادية وتنش يط
خططها .
* ترس يخ النظم والقمي واملعايري والاجتاهات الالزمة لتشجيع التقدم.
ل
* القيام ابلبحوث وادلراسات اليت تس هتدف اجياد حلول خملتلف املشالكت اليت تقف يف سبيل ا منو
الاقتصادي والاجامتعي( .العيسوي.) 23 : 1984 ،
وحسب " اخلشاب " ميكن متيزي دور اجلامعة من خالل النشاطات اكليت:
* املشاركة املبارشة يف التطوير والابتاكر.
* توس يع برانمج التعلمي املس متر والتدريب.
* فسح اجملال لالس تفادة من الرسائل وادلراسات العليا يف معاجلة بعض املشألك واقرتاح احللول
املناس بة.
* اجراء البحوث املرتبطة حبقل العمل حلل املشألك االنتاجية اليت تواهجها( .اخلشاب.)09 :1995 ،
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 .3الاطار التطبيقي لدلراسة:
 .1.3مهنج ادلراسة:
متاش يا مع طبيعة املوضوع فان املهنج املتبع يف هذه ادلراسة هو املهنج الوصفي التحلييل ،اذلي يعىن
بوصف الظاهرة وحتليلها ،ولقد اعمتدت الباحثتان يف مجع البياانت واملعلومات املتعلقة مبوضوع ادلراسة عىل
الدوات التالية:
أ -اس تبيان الصحة النفس ية (  :)GHQ-12وهو اس تبيان قام بتأليفه "غودلبريج ووليامز" س نة
 ،1991من املقاييس املعروفة واملشهورة اليت تس تخدم ابعتبارها أداة سهةل ورسيعة ،لمتيزي
الفراد اذلين حيمتل أن يعانوا من اضطراابت نفس ية غري ذهانية ،يتكون من ثالثة أبعاد :بعد
التعاسة النفس ية ،بعد القلق ،بعد الوظيفة الاجامتعية ،ولقد مت ترمجته اىل اللغة العربية وهو
مأخوذ من دراسة "بلعظم اندية" حول الصحة النفس ية وعالقهتا ابلتدين دراسة ميدانية جبامعة
وهران.
اخلصائص الس يكو مرتية لداة ادلراسة :لقد مت التأكد من خصائص الداة الس يكو مرتية من صدق
وثبات:
 الصدق :لقد مت حساب معامل الصدق عن طريق صدق الاتساق ادلاخيل:
البعد
بعد التعاسة النفس ية
بعد القلق

معامل الارتباط
**0.72
**0.87
** 0.85بعد الوظيفة الاجامتعية

ويه داةل عند مس توى ادلالةل0.01 :
*الثبات :لقد مت حساب معامل الثبات لداة ادلراسة عن طريق ألفا كرومباخ:
البعد
بعد التعاسة النفس ية
بعد القلق
بعد الوظيفة الاجامتعية

معامل الثبات
0.66
0.71
0.69

الداة كلك

0.77

مما يتضح أن الاداة تتسم بصدق وثبات مرتفع .
كام مت عرض الاس تبيان بلغتيه الاجنلزيية والعربية عىل مجموعة من أساتذة يف اللغة الاجنلزيية جبامعة محمد
بن امحد (جامعة وهران  )2للتأكد من حصة الرتمجة.
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الاساليب الاحصائية املس تعمةل يف ادلراسة:
لقد مت الاعامتد يف هده ادلراسة عىل الاساليب التالية:
 التكرارات والنسب املئوية.
 املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري.
 معامل الارتباط بريسون حلساب صدق الاتساق ادلاخيل لداة ادلراسة.
 معامل ألفا كرومباخ ملعرفة ثبات أداة ادلراسة
 اختبار "ت "دلراسة الفروق بني مجموعتني مس تقلتني.
 اختبار التحليل التباين الاحادي دلراسة الفروق بني أكرث من مجموعتني.
 .3.1تطبيق أداة ادلراسة:
جممتع ادلراسة :لقد مت تطبيق الاس امترة عىل عينة تقدر بـ 42 :طالب جامعي من جامعة أيب بكر
بلقايد والية تلمسان .وفامي ييل جداول تتعلق مبتغريات اخللفية الفردية لعينة ادلراسة:
اجلدول رمق –  -01يبني توزيع العينة حسب متغري اجلنس:
التكرار
اجلنس
13
ذكور
29
اانث
42
اجملموع

النس بة املئوية
%31
%69
%100

يتضح من خالل هذا اجلدول أن النس بة الكرث انتشارا يه نس بة الاانث حيث تقدر بـ ،%69 :مقارنة
بنس بة اذلكور اليت تقدر.%31 :
اجلدول رمق –  -02يبني توزيع العينة حسب متغري السن:
التكرار
السن
13
 20س نة واقل
23
30-21
06
40-31
42
اجملموع

النس بة املئوية
%31
%54.80
%14.30
%100

يتضح من خالل هذا اجلدول أن نس بة الطلبة اذلين ترتاوح أعامرمه ما بني 21س نة و 30س نة يه
العىل حيث تقدر بـ ،%54.80 :أما نس بة اذلين يبلغون من العمر 20س نة وأقل فتقدر بـ ،%31 :يف حني
جند أن نس بة اذلين ترتاوح أعامرمه بني  31و 40س نة تقدر.% 14.30 :
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اجلدول رمق –  -03يبني توزيع العينة حسب متغري نوع الاقامة:
التكرار
نوع االقامة
13
داخيل
29
خاريج
42
اجملموع

النس بة املئوية
%31
%69
%100

يتضح من خالل هذا اجلدول أن النس بة الكرث انتشارا يه نس بة الطلبة دلهيم اقامة خارجية حيث
تقدر بـ ،%69 :مقارنة بنس بة للطلبة اذلين دلهيم اقامة داخلية اليت تقدر.%31 :
اجلدول رمق – -04يبني توزيع العينة حسب متغري التخصص:
التكرار
التخصص
15
عمل النفس
02
عمل النفس العمل
09
علوم الرتبية
16
عمل الاجامتع
42
اجملموع

النس بة املئوية
%35.70
%4.80
%21.4
%38.10
%100

يتضح من خالل هذا اجلدول أن النس بة الكرث انتشارا يه نس بة الطلبة اذلين دلهيم ختصص عمل
الاجامتع وذكل بنس بة ،%38.10 :أما نس بة اذلين دلهيم ختصص عمل النفس فتقدر نسبهتم ،%35.70:مث
جند ان اذلين دلهيم ختصص علوم الرتبية فنجد أن نسبهتم تقدر بـ ،%21.40 :بيامن جند ان نس بة اذلين هلم
ختصص عمل النفس العمل فهيي ضئيةل حيث تقدر بـ. % 04.80 :
اجلدول رمق –  -05يبني توزيع العينة حسب متغري املس توى ادلرايس:
التكرار
املس توى ادلرايس
16
ليسانس1
08
ليسانس2
06
ليسانس3
07
ماسرت2
دكتوراه
اجملموع

05
42

النس بة املئوية
%38.10
%19
%14.30
%16.70
%11.90
%100

يتضح من خالل هذا اجلدول أن النس بة الكرث انتشارا يه نس بة من دلهيم مس توى ليسانس حيث
جند ان من دلهيم مس توى الليسانس 1تقدر نسبهتم ،%38.10 :أما نس بة اذلين دلهيم مس توى الليسانس
 02فتقدر نسبهتم ،% 19 :يف حني جند أن نس بة اذلين دلهيم مس توى ماسرت  2فتقدر نسبهتم بـ16.70 :
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)1

جوان 2017

97

مؤشرات الصحة النفسية لدى الطلبة الجامعيين في ضوء مجموعة من المتغيرات أ .فاضل فايزة أ .سعدون سمية

 ،%مت تلهيا نس بة اذلين هلم مس توى الليسانس  3فنسبهتم تقدر ،%14.30 :مت جند نس بة اذلين هلم
مس توى دكتوراه فهيي تقدر بـ. % 11.90 :

 .4عرض النتاجئ:
 عرض الفرضيات اليت مفادها اذا ما اكن طلبة جامعة تلمسان يعانون من التعاسة
النفس ية ،القلق ،خلل يف الوظيفة الاجامتعية :ومت ذكل حبساب املتوسط احلسايب
والاحنراف املعياري للبعاد السالفة اذلكر واكنت النتاجئ اكلتايل:
اجلدول رمق  -06-يبني املتوسطات احلسابية والاحنراف املعياري:
املتوسط احلسايب
البعاد
11.19
بعد التعاسة النفس ية
11.89
بعد القلق
12.21
بعد الوظيفة الاجامتعية

الاحنراف املعياري
2.14
2.66
2.68

من خالل هذا اجلدول اذلي يبني املتوسطات احلسابية والاحنراف املعياري لبعاد متغري الصحة
النفس ية للطلبة ،فانه يتبني أن طلبة جامعة تلمسان يعانون من خلل يف الوظيفة الاجامتعية وذكل مبتوسط
حسايب يقدر 12.21 :واحنراف معياري يساوي.2.68 :

 عرض الفرضية اليت مفادها أن هناك فرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة
النفس ية تبعا ملتغري اجلنس:

اجلدول رمق –  -07يبني الفرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري اجلنس:
قمية "ت" مس توى ادلالةل
الاحنراف
املتوسط
احلاةل املدنية العدد
املتغري
احملسوبة
املعياري
احلسايب
المتتع ابلصحة ذكور
7.25
32.91
13
غري داةل
1.89
النفس ية
2.48
41
29
اانث

من خالل هذا اجلدول اذلي يبني الفرق بني اذلكور والاانث من حيث المتتع ابلصحة النفس ية ،فانه يتبني
أن قمية "ت" احملسوبة تساوي  1.63ويه قمية غري داةل احصائيا ،وعند مقارنهتا مع "ت" اجلدولية اليت
تساوي  2.02عند درجة حرية  ،40وجدت الباحثتان أن "ت" احملسوبة أصغر من "ت" اجلدولية ،وابلتايل
فانه يتبني عدم وجود فرق بني اذلكور والاانث من حيث المتتع ابلصحة النفس ية.
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 عرض الفرضية اليت مفادها أن هناك فرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة
النفس ية تبعا ملتغري السن:
اجلدول رمق –  -08يبني الفرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري السن:

المتتع
ابلصحة
النفس ية

مجموع
مصادر التباين
املربعات
التباين بني 215.22
اجملموعات

متوسط
املربعات
53.80

التباين داخل 1346.89
اجملموعات
التباين اللكي 1562.11

36.40

قمية " ف" قمية "ف"
اجلدولية
احملسوبة

درجة احلرية

مس توى
ادلالةل

02
غري داةل
1.47

3.23

39
41

من خالل هذا اجلدول اذلي يبني الفرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية حسب متغري
السن فانه يتبني أن قمية "ف" احملسوبة تساوي  1.47ويه غري داةل احصائيا ،وعند مقارنة "ف" احملسوبة
مع "ف" اجلدولية اليت تساوي  3.23عند درجيت حرية ( ،)39 ،02وجدت الباحثتان أن "ف" احملسوبة
أصغر من "ف" اجلدولية ،وابلتايل فانه يتبني عدم وجود فرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية
حسب متغري السن.

 عرض الفرضية اليت مفادها أن هناك فرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة
النفس ية تبعا ملتغري املس توى ادلرايس:

اجلدول رمق  -09 -يبني الفرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري املس توى ادلرايس
قمية "
"ف"
قمية
متوسط
مجموع
مصادر
درجة احلرية
ف"
اجلدولية
املربعات
املربعات
التباين
احملسوبة
04
53.80
التباين بني 215.22
اجملموعات
المتتع
2.60
1.47
ابلصحة
37
36.40 1346.89
النفس ية التباين
داخل
اجملموعات
41
1562.11
التباين
اللكي
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من خالل هذا اجلدول اذلي يبني الفرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية حسب متغري
املس توى ادلرايس فانه يتبني أن قمية "ف" احملسوبة تساوي  1.47ويه غري داةل احصائيا ،فعند مقارنة "ف"
احملسوبة مع "ف" اجلدولية اليت تساوي  2.60عند درجيت حرية ( ،)37 ،04وجدت الباحثتان أن "ف"
احملسوبة أصغر من "ف" اجلدولية ،وابلتايل فانه يتبني عدم وجود فرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة
النفس ية حسب متغري املس توى ادلرايس.

 عرض الفرضية اليت مفادها أن هناك فرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة
النفس ية تبعا ملتغري التخصص ادلرايس:

اجلدول رمق –  -10يبني الفرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري التخصص ادلرايس:
قمية " ف" قمية "ف"
متوسط
مجموع
درجة احلرية
مصادر التباين
اجلدولية
احملسوبة
املربعات
املربعات
التباين بني
03
76.27 228.811
اجملموعات
المتتع
ابلصحة
التباين داخل
2.83
0.90
النفس ية
38
84.403 3207.308
اجملموعات
41
التباين اللكي 3436.119

مس توى
ادلالةل
غري داةل

من خالل هذا اجلدول اذلي يبني الفرق بني الطلبة المتتع ابلصحة النفس ية حسب متغري التخصص
ادلرايس ،فانه يتبني أن قمية "ف" احملسوبة تساوي  0.90ويه غري داةل احصائيا ،وعند مقارنة "ف"
احملسوبة مع "ف" اجلدولية اليت تساوي  2.83عند درجيت حرية ( ،)38 ،03وجدت الباحثتان أن "ف"
احملسوبة أصغر من "ف" اجلدولية ،وابلتايل فانه يتبني عدم وجود فرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة
النفس ية حسب متغري التخصص ادلرايس.

 عرض الفرضية اليت مفادها أن هناك فرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة
النفس ية تبعا ملتغري نوع الاقامة:

اجلدول رمق –  -11يبني الفرق بني الطلبة من حيث المتتع ابلصحة النفس ية تبعا ملتغري نوع الاقامة:
"ت" مس توى ادلالةل
قمية
الاحنراف
املتوسط
نوع الاقامة العدد
املتغري
احملسوبة
املعياري
احلسايب
5.85
36
13
المتتع ابلصحة داخيل
غري داةل
0.51
النفس ية
6.38
34.93
29
خاريج

من خالل هذا اجلدول اذلي يبني الفرق بني اذلين يقميون داخل والية تلمسان واذلين يقميون خارهجا من
حيث المتتع ابلصحة النفس ية ،فانه يتبني أن قمية "ت" احملسوبة تساوي  0.51ويه قمية غري داةل احصائيا،
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وعند مقارنهتا مع "ت" اجلدولية اليت تساوي  2.02عند درجة حرية  ،40وجدت الباحثتان أن "ت"
احملسوبة أصغر من "ت" اجلدولية ،وابلتايل فانه يتبني عدم وجود فرق بني اذلين يقميون داخل والية
تلمسان وخارهجا من حيث المتتع ابلصحة النفس ية.
 .5مناقشة النتاجئ:
من خالل النتاجئ اليت توصلت الهيا هذه ادلراسة ،يتضح أنه:
طلبة جامعة أيب بكر بلقايد بوالية تلمسان ابختالف س هنم وجنسهم ونوع اقامهتم ،وكذا ختصصهم يعانون
من التعاسة النفس ية ،القلق ،وخلل الوظيفة االجامتعية ولكن بنسب متفاوتة ،حيث خيتلف هذا الاحساس
من خشص لخر ،وجتدر االشارة أيضا أن هاته الحاسيس تكون ظرفية حسب املواقف اليت يعيشوهنا
وخصوصا ان معظم الطلبة اكنوا حتت وقع ضغط البحوث بشقهيا النظري والتطبيقي يف مقابل موعد
الامتحاانت اليت اكنت يف أوائل شهر ماي ،اضافة اىل ضغط اختيار التخصص يف ظل عدم درايهتم مباهية
هاته التخصصات ومس تقبلها املهين ،هذا من جانب ،ومن جانب أخر ميكن ارجاع هاته الاثر اىل نوع احلياة
الشخصية داخل أرسمه ،واحلياة املهنية داخل حميط العمل لن بعض الطلبة اكنوا يعانون مشألك همنية
بسبب ادلراسة.
وتشري نتاجئ ادلراسة كذكل اىل عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية من حيث املؤرش العام للصحة
النفس ية تعزى اىل العوامل التالية :اجلنس ،السن ،املس توى ادلرايس ،التخصص ادلرايس ،ونوع الاقامة،
وذكل راجع اىل أن طلبة جامعة تلمسان يس تطيعون التأقمل مع خمتلف الظروف والعراقيل اليت قد تواهجهم
الكامل مشوارمه ادلرايس وجتعلهم يقلقون لتفه الاس باب ويعانون من خلل يف وظيفهتم الاجامتعية ،حبيث
أهنم يف ضغط شديد ابس مترار خصوصا وقت الامتحاانت وأهنم غري قادرين عىل المتتع بأنشطة حياهتم اليومية
بسبب كرثة البحوث (النظرية والتطبيقية) ،ولكن مع ذكل جند ان دلهيم ارصار كبري سواءا اكنوا ذكورا أم
ااناث ،او من اكنوا يقميون يف والية تلمسان أو من اكنت دلهيم اقامة يف والية تلمسان ،اال أننا وجدان اهنم
يعملون عىل مواهجة تكل املشألك ويس تعملون مجموعة من الاسرتاتيجيات ملواهجة املواقف اليت قد تعمل عىل
اعاقهتم ،واليت جتعلهم حيسون ابلتعاسة والقلق ،أو اليت تعمل عىل التخفيض من مس توى دافعيهتم ملواصةل
ادلراسة.
ويه نفس النتيجة اليت توصلت الهيا "بلعظم اندية" يف دراس هتا حول 'الصحة النفس ية وعالقهتا ابلتدين'
( )2012فامي خيص عدم وجود فروق دت دالةل احصائية من حيث الصحة النفس ية تعود اىل عامل :السن
اال أهنا وجدت فروق من حيث الصحة النفس ية تعود اىل عامل :التخصص ادلرايس.
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توصيات واقرتاحات:

يف ضوء النتاجئ املتحصل الهيا تقرتح الباحثتان مجموعة من التوصيات والاقرتاحات تمتثل يف:
 تسهيل االتصاالت بني الطلبة واالدارة.
 مرافقة الطالب يف مشواره ادلرايس.
 التنويع من أساليب التدريس.
 انشاء خلية الاس امتع للطلبة.
 تنظمي أايم دراس ية للتعريف مباهية التخصصات.
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اثر الأجور والرواتب على الموازنة الاقتصادية

شيخة سلطان الرويس ،وليلى عبدالله السرحاني

اثر الأجور والرواتب عىل املوازنة الاقتصادية وانعاكساهتا عىل تمنية القطاع احلكويم (التعلمي أأمنوذجا)
اعداد /ش يخة سلطان الرويس ،وليىل عبدهللا الرسحاين
امللخص:
هدف البحث اىل دراسة أأثر الاجور والرواتب عىل التمنية الاقتصادية يف القطاعات احلكومية التعلمي " أأمنوذج ًا".
وقد اس تخدم املهنج الوصفي الواثئقي اذلي يعمتد عىل حتليل أأدبيات ومراجع أأصلية و أأولية ملعرفة مدى ارتباط القضية
ابملتغريات املقصودة ودرجة معق أأثرها .وتوصلت الباحثتان اىل عدة نتاجئ من امههن؛ توجد عالقة طردية بني املس توى
التعلميي وا ألجر اذلي يس تحقه املوظف ،وال توجد عالقة بني ارتفاع راتب املعمل وحتسن النظام التعلميي .كام قدمت
الباحثتان بعض التوصيات؛ كتأأسيس صندوق مايل متخصص للك ادارة تعلمي يدمع من الرشاكت خاصة ,اجلهات
اخلريية ,ا ألوقاف و أأولياء ا ألمور حىت يوفر دمع مايل للمدارس يف احملافظات.
Abstract:
The aim of the research is to study the effect of wages and salaries on economic
development in the government sectors "Education as a model". The descriptive
approach, based on the analysis of original literature and references, was used to
determine the relevance of the issue to the intended variables and the degree of their
impact. The researchers found several results the most important are; there is a positive
relationship between the educational level and the salary that the employee deserves,
and there is no relationship between the high salary of the teacher and the
improvement of the educational system. The researchers also made some
recommendations, such as establishing a specialized fund for each education
department that supported by private companies, charities, endowments and parents to
provide financial support to schools in the governorates.
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مقدمة:
تنوعت القضااي الاقتصادية اليت شاع تناولها يف الأزمنة السابقة ,و اليت ما زالت حديث الساعة .فعندما تنبع
القضية من جمال حموري وهمم اكلتعلمي فان أأاثره الاقتصادية تكون غالبا طويةل املدى كام انه يصعب ضبط مؤرشاهتا
العالجية لفرتة من الزمن وذكل نتيجة التحوالت احلضارية املطردة سواء عىل املس توى الثقايف أأم التكنولويج.
وتعترب اقتصادايت التعلمي من العلوم االنسانية احلساسة الرتباطها الوثيق ابلتعلمي من الناحية الاقتصادية ,اكالنفاق
عىل التعلمي متويهل العائد منه وطرق قياس كفاءته وغريها من املواضيع املرتبطة بنظم التعلمي ,واليت تركز عىل تكوين
ر أأس املال البرشي واعداد القوى العامةل ابعتباره موردا اقتصاداي هاما.
وبسبب تعدد القضااي تبعا لتعدد حماور اقتصادايت التعلمي أأثرت الباحثتني أأن تسلط الضوء عىل بند من بنود
االنفاق عىل التعلمي أأال وهو بند ا ألجور والرواتب واذلي يعترب أأيضا حمور رئيس للعائد من التعلمي عىل مس توى الفرد.
" وقد ترتب عىل منو أأعداد املوظفني تزايد بند ا ألجور واملرتبات يف املزيانية العامة لدلوةل  ,و أأصبح االنفاق العمويم يف
هذا اجملال ميتص نس به هممة من االنفاق العمويم اجلاري " ( امحيدوش 2008 ,م  ,ص.) 179
وظهرت أأمهية القضية احلالية نتيجة اشتباكها جبانبني هممني .أأوال اجلانب الاقتصادي  :اكلتضخم املرتبط عىل حنو
ما مبتوسط الراتب أأو ا ألجر ,والأزمات املالية اليت قد حتدث اثر عوامل كثرية س ياس ية اكنت أأم اقتصادية اكخنفاض
سعر البرتول .اثنيا اجلانب التعلميي كنوعية التخصصات واخملرجات من القوى العامةل اليت حيتاهجا سوق العمل .واليت
ابلتايل تؤدي اىل أأاثر سلبية عىل العملية التمنوية يف القطاعات احلكومية يف حاةل صبت اغلب املسارات والتخصصات
يف جمال الوظائف احلكومية.
وستسعى الباحثتني اىل االجابة عىل عدة أأس ئةل بطريقة علمية موضوعية لفهم جمرايهتا ورمس س بل عالجية تفيد
يف حتقيق توازن حصي بني مصلحة ادلوةل ومصلحة الفرد يف أن معا.
مشلكة البحث:
انبثقت مشلكة البحث من خالل مالحظة الباحثتني ألثر ا ألجور والرواتب عىل مزيانيات القطاعات احلكومية
عامة وقطاع التعلمي خاصة .فقد أأظهرت االحصائيات اليت قامت هبا (" أأرقام" ) 2016 ,أأن هناك ارتفاع اجاميل بشلك
مضطرد منذ عام  2000لتبلغ أأكرث من  322مليار رايل خالل عام  ,2015مرتفعه حنو  %3عن عام  .2014وشلكت
البدالت حنو  % 25من اجاميل الرواتب .كام شلكت الرواتب نس بة مرتفعة من ايرادات احلكومة ,حيث بلغت نس بة
الرواتب اىل االيرادات احلكومية  % 52يف عام  ."2015و ذكر جليدان أأن الرواتب ا ألساس ية للمواطنني تشلك
 %70-50من خمصصات الباب ا ألول من أأبواب مزيانية اململكة العربية السعودية أأي ما بني  380اىل  400مليار
سعودي يف عام  .2015أأما ابلنس بة لرواتب و أأجور موظفي قطاع التعلمي فقد قال وكيل وزارة التعلمي الشرثي أأهنا
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اقتصت عام 2014م  % 86.5من مزيانية التعلمي مما يعين أأن املتبقي  %13.5س يذهب للمخصصات والالزتامات
ا ألخرى (الغامدري2014 ,م) .ويس تدل مما س بق أأن خمصصات ا ألجور والرواتب أأثرت بشلك مبارش عىل تطوير
وتمنية القطاعات احلكومية ومن مضهنا قطاع التعلمي واذلي حيتاج اىل مزيد من التحسني يف عنارصه اخملتلفة حىت
يتواكب مع الس باق العاملي املبين عىل رفع كفاءة خمرجات التعلمي لريفع من اقتصاد ادلوةل مس تقبال .ولهذا س تحاول
الباحثتني يف هذه الورقة أأن تعاجل قضية ا ألجور والرواتب ابعتبارها قضيه جوهرية يف اقتصادايت التعلمي.
أأس ئةل البحث :
-1ما عالقة املس توى التعلميي اب ألجور والرواتب ؟
 -2ما اثر خمصصات ا ألجور والرواتب عىل تمنية قطاعات احلكومية التعلمي أأمنوذجا؟
 -3ما اثر املتغريات الاقتصادية عىل ا ألجور والرواتب ؟
-4ما النظام املقرتح لعالج بعض سلبيات ترش يد االنفاق عىل ا ألجور والرواتب ملوظفي قطاع التعلمي؟
أأهداف البحث :
-1التعرف عىل عالقة املس توى التعلميي اب ألجور والرواتب.
 -2التعرف عىل اثر خمصصات ا ألجور والرواتب عىل تمنية القطاعات احلكومية التعلمي أأمنوذجا.
 -3التعرف عىل اثر املتغريات الاقتصادية عىل ا ألجور والرواتب.
 -4تصممي نظام حسايب مقرتحة لعالج عيوب ترش يد االنفاق عىل ا ألجور والرواتب ملوظفي قطاع التعلمي.
أأمهية البحث :
أأ) أأمهية علمية:
يعترب هذا البحث من ا ألحباث القليةل اليت تناولت اثر ا ألجور والرواتب عىل مزيانية التعلمي وتأأثريها عىل التمنية
الاقتصادية يف اململكة العربية السعودية ابدلراسة والتحليل .و أأيضا اثر ارتفاع رواتب املعلمني عىل كفاءة العملية
التدريس ية .فقد سعت الباحثتان اىل حفص بنود خمصصات التعلمي ودورها يف حتقيق س ياسة ادلوةل للتوجه حنو حتقيق
أأهداف رؤية .2030
ب) أأمهية معلية:
تصممي نظام راييض الحتساب ماكفئة فصلية أأو س نوية للمعلمني لعالج عيوب ترش يد االنفاق عىل ا ألجور والرواتب
ملوظفي قطاع التعلمي.
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مصطلحات البحث:
ا ألجر :ويعرف ا ألجر) (Wageبأأنه اكفة العنارص املالية النقدية والعينية اليت يقدهما صاحب العمل للعامل مقابل ما
قدمه هذا ا ألخري من هجد و وقت وما حققه هل من نتاجئ و أأهداف ،وهو ما حيصهل العامل يوميا أأو أأس بوعيا (املنتدى
العريب الدارة املوارد البرشية.)1993 ،
تعريف ا ألجر اجرائي ًا :ماكفأأة نقدية أأو عينية حيصل علهيا املوظف بشلك يويم او أأس بوعي لقاء مسامهته اليت يقدهما
للمنظمة اليت يعمل هبا.
ويعرف الراتب )  )Salaryبأأنه ما حيصل عليه املوظف ويرصف هل شهراي يف الغالب )الرشعة ،والس نجق 2015،م
،ص .(273
تعريف الراتب اجرائي ًا :مبلغ نقدي يرصف للموظف شهراي لقاء مسامهته اليت يقدهما للمنظمة اليت يعمل فهيا
مهنج البحث :اس تخدمت الباحثتني املهنج الوصفي الواثئقي .واعمتدت يف ادلراسة عىل أأدبيات ومراجع أأصلية و أأولية
ملعرفة مدى ارتباط القضية ابملتغريات املقصودة ودرجة معق أأثرها ,للخروج بتصور واحض عهنا وحماوةل اجياد حلول معلية
تسامه بطريقة ما يف ختفيف وقع أأاثرها السلبية اىل حد ما.
 أأوال :عالقة املس توى التعلميي اب ألجور والرواتب:أأظهرت نظرية تكوين ر أأس املال البرشي لشولزت واليت ترتكز عىل اعداد القوى العامةل لسوق العمل أأن هناك
ارتباطا وثيقا بني الاستامثر يف التعلمي والعائد منه .وربطت دراسات كثرية العائد الاقتصادي من التعلمي ابلعائد املبارش
للفرد (فليه2012 ,م ,ص  .)291وهذا ما أأكده لك من (امحلدان ,القحطاين ,والعازيم ,2015 ,ص  )94فقد ذكروا أأن
"العوائد السوقية املبارشة للفرد يه املاكسب اليت حصل علهيا الفرد مدى حياته نتيجة للتعمل اذلي حصل عليه .وقد
أأشارت مجيع ادلراسات يف هذا اجملال اىل وجود عالقة اجيابية بني مس توى ادلخل ومس توى التعلمي اذلي حصل عليه
الفرد" .فلكام تعمل أأكرث زادت هماراته وخرباته وابلتايل يؤدي هذا اىل زايدة انتاجيته واليت ترتبط هبا قدرته عىل زايدة
ادلخل .فادلخل هنا يكون أأما أأجور ورواتب ويه " املقابل النقدي اذلي يناهل املوظف أأو العامل لقاء العمل اذلي
يقوم به" ( عامر1990 ,م ,ص  ,)275أأو هو عوائد غري سوقية اكلرفاه واتمني السكن والعالج اجملاين واليت بدورها
حتقق هل االش باع النفيس.
وللتعمق أأكرث يف فهم الفرق بني ا ألجور والرواتب ميكن ذكر بعض الفروق اليت خلصها الشهري (2016م ,ص-28
 )29اكلتايل:
 -1يدفع الراتب غالبا بصفة دورية هناية لك فرتة زمنية وغالبا لك شهر .أأما ا ألجر فيكون ادلفع عند اجناز
العمل أأو عىل أأساس نس بة الاجناز خالل مراحل العمل.
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 -2ا ألجر يس تخدم عند ادلفع عىل أأساس القطعة أأو مكية االنتاج.
 -3ما يدفع للموظفني (ذوي الياقات البيضاء) شاغيل الأعامل االدارية واملكتبية يسمى (راتب) وما يدفع
للعاملني (ذوي الياقات الزرقاء) شاغيل ا ألعامل املصنعية واالنتاجية يسمى (اجر).
 -4مصطلح الراتب أأكرث اس تخداما يف القطاع احلكويم ,يف حني أأن ا ألجر يش يع اس تخدامه بشلك اكرب يف
القطاع اخلاص.
 -5يوفر الراتب مبلغا متساواي لك شهر ,وهذا يعطي شعورا اكرب ابلطمأأنينة والاس تقرار املايل للموظف مما
يساعده عىل التخطيط ووضع مزيانيته بدقة عكس ا ألجر اذلي خيتلف ابختالف املنجز أأو رشط العقد أأو
غري ذكل من املتغريات.
واخلالصة ,ال يوجد خالف جذري بني املصطلحني ,فهام يشريان اىل املبلغ النقدي اذلي تدفعه املنظمة ملوظفهيا
بغض النظر عن صفهتم أأو طريقة ادلفع .أأما احلاةل الثانية فهيي تركز عىل الناحية الشلكية مثل نوعية املوظفني ,وطريقة
ادلفع .وختتلف الباحثتني مع (الشهري ,)2016 ,فهناك اختالف همم بني املصطلحني فا ألجور قد تكون يومية أأو اجر
ساعة وهذا ماال يتناسب مع موضوع البحث واذلي يركز عىل شاغيل الوظائف احلكومية واذلين يرتبطون بعقود
متوسطة اىل طولية املدى واليت غالبا تتفق عىل أأن يكون الراتب هناية الشهر.
وابلعودة اىل عالقة التعلمي اب ألجور والرواتب اتضح مما س بق أأن هناك عالقة قوية طردية فلكام ارتفع املس توى
التعلميي للفرد لكام زادت فرصته يف احلصول عىل دخل (اجر/راتب) جمزي .وذكل يكون تبعا لنوع التخصص اذلي
يدرسه .ويؤد هذا ما توصلت اليه دراسة قامت هبا وظائف اخلرجيني ابسرتاليا حيث أأظهرت النتاجئ أأن هناك
ختصصات حتظى بفرص معل أأفضل ورواتب أأعىل يف سوق العمل ,ومن بيهنا طب ا ألس نان والهندسة والتعدين
وختصصات تركز عىل اجلانب العميل والتدرييب ولها جمال أأفضل من غريها يف التوظيف؛ كام توجد فروق يف رواتب
الرجال والنساء ملصلحة الرجال ,فبيامن حيصل الشاب عىل راتب يقدر بنحو ( )55أألف دوالر س نواي ,حتصل الفتاة عىل
( )52أألف دوالر س نواي .ويرجع ذكل اىل أأن اذلكور يتخصصون يف جماالت رواتهبا كبرية اكلهندسة ,بيامن تتجه الفتيات
اىل العلوم االنسانية اليت حتظى بنصيب اقل من الرواتب (الراصد ادلويل2015 ,م ,ص  .)31وميكن التأأكيد عىل
صدق نتاجئ ادلراسة السابقة يف وجود اختالفات بني الرواتب تبعا للتخصص من خالل بعض سالمل الرواتب اليت
اعمتدهتا اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية
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سمل رواتب الوظائف التعلميية
بعد زايدة نس بة  0/015من الراتب املعمتد اب ألمر املليك رمق ( أأ )227 /واترخي 1426/7/16هـ
اخلامس
الرابع
الثالث
الثاين
ا ألول
ادلرجة
املس توى
7005
6580
5555
4650
3865
1
2

4125

4965

5930

7020

7445

السادس
8050
8565

ويظهر يف املثال السابق أأن اختالف ادلرجات واملس توايت يتبع اختالف املؤهالت التعلميية لشاغيل الوظائف
التعلميية .وحيتوي جدول سمل الرواتب عىل س تة مس توايت .فاملس توى ا ألول الثاين والثالث ينالون ترقية تصل اىل
( )25درجة .بيامن يرتقي املس توى الرابع واخلامس ( )24درجة ,أأما املس توى السادس فيصل اىل ( )20درجة يف سمل
الرواتب املعمتد من اخلدمة املدنية .وقد حمكت املس توايت بدرجة اخلربة واملؤهل التعلميي سواء اكن شهادة اثنوية,
دبلوم ,باكلوريوس وغريها من املؤهالت.
الحئة ببعض الوظائف الصحية
املعمتدة اب ألمر الكرمي رمق (/4097م ب) واترخي 1432/6/25هـ ,اعتبارا من 1432/6/25هـ
ا ألول ادلرجة 1
املس توى و الفئة /ادلرجة
اجملموعة
14950
طبيب استشاري
ا ألطباء
11190
طبيب انئب
9200
طبيب مقمي
11075
صيديل استشاري
الصيادةل
9180
صيديل أأول
7420
صيديل

حيتوي جدول سمل رواتب الوظائف الصحية عىل مخسة مجموعات ( أأطباء ,صيادةل ,أأخصائيني ,فنيني ,مساعدين
حصيني) وصنف اجلدول اىل س بع مس توايت لك مس توى حيتوي عىل أأربع فئات أأو درجات ختتلف تبعا للتخصص
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ومس توى التعلمي .ويظهر يف اجلدول السابق مثال واحض عن درجة الاختالف يف الرواتب تبعا لنوع التخصص
واملؤهل .فلكام ارتفع مس توى التعلمي ارتفع الراتب.
كام أأن هناك اختالف بني رواتب شاغيل الوظائف التعلميية تبعا لدلوةل .وهذا ما يظهره اجلدول التايل واذلي ذكر
فيه ترتيب ألعىل عرش دول تعطي رواتب للمعلمني عىل مس توى العامل .وس تدرج معه الباحثة أأمعدة خصصت ألفضل
نظام تعلميي عىل مس توى العامل .من اجل املقارنة بني ا ألجور ورواتب اخملصصة للمعلمني وبني تطور النظام التعلميي.
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/the-highest-paidteachers-in-the-world-in-one-chart-a6754696.html
ترتيب ألعىل عرش دول تعطي رواتب معلمني و أأفضل نظام تعلميي عىل مس توى العامل
أأفضل نظام تعلميي
الراتب
ادلوةل
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

لوكسمبورغ
أأملانيا
كندا
اسرتاليا
هولندا
الوالايت املتحدة
ايرلندا
ادلمنرك
اجنلرتا
الرنوجي

£ 66,441
£43,791
£42,271
£37,454
£73.043
£35,754
£35,421
£34,374
£30,326
£29,625

كوراي اجلنوبية
الياابن
س نغافورة
هوجن كوجن
فنلندا
بريطانيا
كندا
هولندا
ايرلندا
بولندا

يظهر يف اجلدول انه ليس هناك ارتباط بني راتب املعمل وحتسن نظام التعلمي مما يدل عىل أأن الارتباط يكون بني
املعمل وراتبه ,حيث انه يعمتد عىل املؤهالت التعلميية ,اخلربات واملهارات اليت ميتلكها .وهذا يوثق العالقة بني املس توى
التعلميي للمعمل والراتب اذلي يس تحقه .مما يؤكد علو ماكنة املعمل وخاصة يف ادلول الأوروبية.
 اثنيا :اثر خمصصات ا ألجور والرواتب عىل تمنية القطاعات احلكومية التعلمي أأمنوذجا:مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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يعترب موضوع الرواتب وا ألجور من املواضيع ذات الطابع املتشعب واذلي تدخل فيه أأطراف عدة مهنا احلكومات,
املنظامت وا ألفراد .ورمغ ما حتققه ا ألجور من فوائد لهذه ا ألطراف اال انه مازال هناك بعض االشاكليات اليت بد أأت
تظهر عىل السطح .وال ميكن حرص أأاثرها السلبية عىل مس توى التمنية مبختلف أأنواعها .خاصة اذا حدث خلل يف
التخطيط وادارة ا ألجور والرواتب.
ومن اخللفيات ذات العالقة املبارشة اب ألجور والرواتب عدد موظفي ادلوةل يف خمتلف قطاعاهتا .واليت ترتبط
بعالقة طردية مع المنو الساكين وزايدة عدد ا ألفراد يف سن العمل .فقد أأصدرت الهيئة العامة لالحصاء ) ) GaStat
عرب موقعها الرمسي مسح القوى العامةل للربع الثاين من عام  ، 2016أأن هناك ارتفاع يف قوة العمل االجاملية عىل
مس توى اململكة مقارنة ابلنصف الثاين من عام  2015بنس بة ( )1.8%يف حني ارتفعت هذه النس بة للسعوديني مبقدار
( ،)%0.7كام أأظهرت النتاجئ اس تقرار يف معدل البطاةل للسعوديني حيث بلغ ( )11.6%ابرتفاع طفيف مقارنة
ابلنصف الثاين من عام م 2015واذلي اكن ( ) 11.5%فامي بلغ معـدل البطاةل الجاميل الســـاكن ( سعوديني وغري
سعوديني) ( ) 5.6%دون زايدة تذكر مقارن ًة مبعدل البطاةل للنصف الثاين من عام 2015م .كام أأظهرت النتاجئ أأن قوة
العمل السعودية ترتكز بني ا ألفراد اذلين ترتاوح أأعامرمه بني ( )20-39س نة بنس بة ( )% 65مهنم ( )36.0%حيملون
درجة الباكلوريوس .وفامي يتعلق ابملش تغلني فقد ارتفع عدد املش تغلني االجاميل بنس بة ( )1.8%وللمش تغلني السعوديني
بنس بة (. (% 0.6
ووفقا لبياانت (" أأرقام"2016,م) فان  1.10مليون موظف من اجاميل العاملني يف القطاع احلكويم يشغلون
وظائف تعلميية ووظائف عامة ،وهو ما ميثل  % 72من اجاميل الوظائف .كام أأظهرت البياانت أأن عدد املس تخدمني
بهناية العام املايض بلغ  76.2أألف مس تخدم ما ميثل  % 5من اجاميل وظائف القطاع احلكويم.
وفامي ييل جدول يبني اجاميل العاملني يف القطاع احلكويم ابلسعودية خالل العام املايل 1436/1437هـ:
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اجاميل العاملني ابلقطاع احلكويم يف السعودية بهناية العام املايض
الوظائف

العدد

الوظائف العامة
الوظائف التعلميية

561671
543466

الوظائف الصحية

195094

وظائف أأعضاء هيئة التدريس ابجلامعات

75631

وظائف القضاة

5636

وظائف القضاة و أأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام

4741

وظائف املؤسسات اليت لها سالمل خاصة هبا

49091

الوظائف ادلبلوماس ية

1390

أأعضاء هيئة التدريب ابملؤسسة العامة للتدريب التقين
واملهين
اجملموع

11570
1448290

وظائف املس تخدمني

76176

االجاميل

1524466

وبناء عىل ما س بق يظهر انه لكام اكن هناك ارتفاع يف عدد املوظفني أأصبح هناك ارتفاع يف خمصصات ا ألجور
والرواتب .فقد أأظهرت االحصائية اليت قامت هبا (" أأرقام " )2016,أأن الرواتب ارتفعت ارتفاعا مضطرد ًا منذ عام
 2000لتبلغ أأكرث من  322مليار رايل خالل عام  ,2015مرتفعة حنو  %3عن عام  .2014و شلكت البدالت حنو
 % 25من اجاميل الرواتب .كام شلكت الرواتب نس بة مرتفعة من ايرادات احلكومة ,حيث بلغت نس بة الرواتب اىل
االيرادات احلكومية  % 52يف عام  .2015و ذكر جليدان (2017م) أأن الرواتب ا ألساس ية للمواطنني تشلك -50
 %70من خمصصات الباب ا ألول من أأبواب مزيانية اململكة العربية السعودية أأي ما بني  380اىل  400مليار سعودي
يف عام .2015
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أأما ابلنس بة ألجور ورواتب قطاع التعلمي فقد ذكر الشرثي (2014م) أأهنا اقتصت عام  2014حوايل  %86.5من
مزيانية التعلمي مما يعين أأن املتبقي  %13.5س يذهب للمخصصات و الالزتامات ا ألخرى .كام ذكر مبارك العصميي
املتحدث الرمسي ابمس وزارة التعلمي ان مزيانية التعلمي 1439/1438هـ قد بلغت ( )127مليارا س يذهب  %91مهنا
ل ألجور بيامن س يخصص  %9للمشاريع واخلدمات الاخرى (الزهراين2017 ,م) .ويظهر اجلدول التايل املبلغ اذلي
خصصته وزارة التعلمي من اجل مبادرات التحول الوطين حنو  , 2030حيث بلغ حنو ( )24,365,842وزعت عىل
 36مبادرات مشلت مجيع عنارص العملية التعلميية (برانمج التحول الوطين2016 ,2020 ,م ,ص  .)107-106وهو

يعترب مبلغ ضئيل جدا ال يسامه يف حتقيق التحول حتوال مثاليا.
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هذا ما توصلت اليه الباحثتني خبصوص مزيانية التعلمي اليت ذكرها العصميي (2017م) .ولكن ذكرت وثيقة مزيانية
اململكة العربية السعودية لعام 2017م والصادرة من (وزارة املالية2017,م ,ص  )25-24ابن مزيانية التعلمي 2017م
ستبلغ حوايل ( )200مليار ,خصص مهنا مبلغ ( )17350000000مليارا الس تكامل مشاريع قامئة مكرشوع املكل
عبدهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعلمي العام ,وانشاء مشاريع جديدة ألجل حتسني البنية التحتية للمباين املدرس ية .و أأيضا
اعامتد عدد من املبادرات لربامج ومشاريع التحول الوطين .واليت تقدر نس بة تلكفهتا من املزيانية العامة للتعلمي ب
( )%8.67ويه نس بة قريبة جدا من نس بة  %9اليت ذكرها العصميي .وهبذا ميكن تقدير أأن البايق من املزيانية
س يؤول اىل الرواتب وا ألجور ملوظفي قطاع التعلمي.
كام أأن " أأي قراءة متأأنية ملزيانيات اجلامعات يكشف لنا بوضوح عن التلكفة الباهظة للبنية التحتية ,حيث
تذهب معظمها للبنية ا ألساس ية ورواتب العاملني والنفقات االدارية"(وزارة التعلمي العايل .)2007,ويتضح من خالل
ا ألرقام والنسب أأن هناك خلل يف توزيع القوى العامةل عىل التخصصات املطلوبة ,ابالضافة اىل خلل توزيع املرصوفات
عىل القطاعات احلكومية حيث انلت ا ألجور والرواتب النصيب الأكرب ,وقد يؤثر هذا عىل املرشوعات التمنوية يف اكفة
القطاعات احلكومية عامة والتعلمي خصوصا .خاصة يف ظل ا ألزمة الاقتصادية اليت متر فهيا اململكة العربية السعودية
بسبب اخنفاض أأسعار البرتول واذلي يعترب املصدر الرئيس لدلخل يف وقتنا احلارض.
 اثلثا :اثر املتغريات الاقتصادية عىل ا ألجور والرواتب:تسعى لك دوةل اىل رمس س ياسات مالية خاصة هبا يك تس تطيع أأن حتقق أأهداف اجملمتع الاقتصادية ,الاجامتعية
والس ياس ية .وغالبا ما تواجه تقلبات تؤثر عىل مسرية خططها التمنوية .ويرتبط صعوبة مواهجة هذه التقلبات يف أأن
يكون لدلوةل مصدر ايرادي وحيد مما حييد هبا اىل منحىن خطري يف حاةل تعرض هذا املصدر اىل تذبذب يف ا ألسعار.
ومن أأوائل االجراءات الاحرتازية اليت تضعها ادلوةل هو خفض الرواتب أأو الأجور كأحد احللول الرسيعة لتتصدى
لسلبيات املتغريات الاقتصادية .ويف وقتنا احلارض تعاين ادلول اليت تعمتد يف اقتصادها عىل النفط مكصدر ش به وحيد
من حتدي تقلبات أأسعاره املمتثةل يف اخنفاض سعر الربميل عامليا .ويمكن التحدي يف تغيري س ياس هتا املالية كرتش يد
االنفاق مثال.
وهذا ما فعلته اململكة العربية السعودية حني وضعت خطة طويةل املدى تدعوا اىل التحول حنو  .2030وقد بد أأت
بوادرها الاقتصادية حني تضمن بيان املزيانية "العديد من مبادرات برانمج التحول الوطين اليت هتدف اىل زايدة ضبط
االنفاق الر أأساميل ،وتشمل تقليص الفرق يف تلكفة املشاريع من  20ابملائة اىل  10ابملائة حبلول عام  .2020كذكل مت
االعالن عن مبادرات لتنويع ادلخل ،وتشمل فرض رضائب منتقاة عام  ، 2017وتطبيق رضيبة القمية املضافة عام
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد (/05ج)1

جوان 2017

115

اثر الأجور والرواتب على الموازنة الاقتصادية

شيخة سلطان الرويس ،وليلى عبدالله السرحاني

 ،2018مما يؤدي اىل تعزيز هيلك املزيانية ،وابلتايل وضع اململكة يف مسار مايل أأكرث اس تدامة "(جدوى لالستامثر,
2017م ,ص .)18
ومتاش يا مع تكل اخلطة " أأنشأأت احلكومة مكتب ترش يد االنفاق عام  ، 2016وقد مت توفري مبلغ  79مليار رايل
من مراجعة عدد من  ،املشاريع القامئة واخملطط لها .كذكل ،شهدان خفض بدالت موظفي القطاع العام يف أأكتوبر
 ، 2016ومما ال شك فيه انه س يظهر التأأثري الاكمل لس ياسات احلكومة اخلاصة خبفض فاتورة ا ألجور حبلول عام
 .2017ومن مث يساعد عىل حتقيق هدف برانمج التحول الوطين املمتثل يف خفض نس بة تلكفة املرتبات وا ألجور اىل
اجاميل االنفاق من  45ابملائة اىل  40ابملائة حبلول عام  . 2020و نتوقع أأن توفر احلكومة حوايل  55مليار رايل من
بند ا ألجور والبدالت" (مرجع سابق ,ص .)18
وصدر يوم السبت املوافق 1438/7/25هـ أأوامر ملكية تنص ابعادة اكفة البدالت واملاكفئات واملزااي املالية
ملوظفي ادلوةل من مدنيني وعسكريني وذكل بعد أأن جنحت س ياسة ترش يد االنفاق يف ختفيض العجز حوايل  97مليارا
حيث أأظهرت نتاجئ الربع ا ألول ألداء املزيانية أأن العجز وصل اىل  25مليارا .وذكر وزير املالية اجلدعان ":أأن عودة
املزااي املالية تعزز القوة الرشائية وتدمع النشاط الاقتصادي ,اذلي يؤدي اىل حراك اجيايب يضع التضخم يف مس توايت
مناس بة بعد المنو السليب يف الفرتات املاضية" (واس1438 ,هـ).
ويتضح مما س بق هناك عالقة طردية متبادةل بني اخنفاض أأسعار النفط واخنفاض ا ألجور والرواتب واليت تؤدي
اىل أأاثر أأخرى اكخنفاض االنفاق الاس هتاليك واذلي بدورة س يؤثر عىل قطاع جتارة امجلةل" .ويوحض اجلدول التايل
العالقة بني معدالت ا ألجور واالنفاق الاس هتاليك والتضخم يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة (")2009-2014
(املشهدي2016 ,م ,ص.)12
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يتبني من اجلدول أأن عالقة ا ألنفاق الاس هتاليك اب ألجور عالقة طردية .فارتفاع معدالت ا ألجور بنس بة  %55أأدت
اىل ارتفاع االنفاق الاس هتاليك بنس بة  % 29أأي بنس بة أأقل من معدل الزايدة يف ا ألجور .أأما ابلنس بة للتضخم فهو
يف حاةل تذبذب خالل نفس الفرتة فاس مترار ارتفاع معدالت ا ألجور واالنفاق الاس هتاليك قابلها ارتفاع واخنفاض مث
ارتفاع يف مس توايت التضخم (مرجع سابق).
وقد تطرقت عديد من ادلراسات حملددات التضخم اليت تتفق مع بعض النظرايت الاقتصادية فقد اتفقت دراسة
(محمد و الطيب  ، 2٠٠٩اجلراح  ) 2٠١١ابلتطبيق عىل دوليت اململكة العربية السعودية والسودان مع ما جاء يف
النظرية النقدية يف أأن زايدة الكتةل النقدية املتداوةل يصعد الطلب عىل السلع واخلدمات يف ظل ثبات العرض وابلتايل
ترتفع ا ألسعار ويصبح الوضع تضخمي.
وعليه فان أأي اخنفاض أأو ارتفاع يف ا ألجور والرواتب س يتبعه تغري يف االنفاق الاس هتاليك عىل السلع .و أأيضا أأي
ترش يد يف االنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية س يؤثر بشلك أأو بأأخر عىل ا ألجور والرواتب .وهذا يؤكد أأن ل ألجور
والرواتب مسارات متعددة ترتبط ابلتعلمي ,الاقتصاد والفرد خترج مهنا وتعود الهيا .ذلكل عىل ادلوةل أأن تضع خطط
دقيقة ومتوازنة يف س ياساهتا االنفاقية .والبد أأن تدرس الوضع جيدا عند حتديد خمصصات ا ألجور سواء اكنت مرتفعة
أأم منخفضة وان تضع ما س يلهيا من تبعات بعني الاعتبار.
 رابعا النظام املقرتح لعالج بعض سلبيات ترش يد االنفاق عىل ا ألجور والرواتب ملوظفي قطاع التعلمي :انبثقت فكرة املقرتح من خالل ربط اخنفاض ا ألجور والرواتب بأأداء املوظفني وذكل الن ا ألجر اذلي يتقاضاه
الفرد من أأمه العوامل املؤثرة عىل أأداهئم" .اذ توجد عالقة تأأثري متبادةل بني الأجور والأداء .فان عدم الرضا عن
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الرواتب يؤدي اىل تدهور مس توى الأداء اضافة اىل الكثري من الاثر السلبية ا ألخرى اكرتفاع معدالت الغياب,
دوران العمل واخنفاض ادلافعية للعمل واالبداع" (ميا,عيل وزيود ,لطيف ,2004 ,ص.)84-83
ويركز هدف النظام الرئيس عىل وضع بدائل وقتية للمزااي واملاكفئات املالية تطبق يف حاةل احلاجة الهيا .فاذا حدثت
أأزمة اقتصادية عىل سبيل املثال تطبق كبديل حتفزيي ليس متر املوظف /املعمل يف تطوير أأداءه .ويقاس ذكل عرب وضع
اختبارات للك مادة تديرها هيئة تقومي التعلمي من خالل برانمج قياس .فالطريقة تقوم يف املقام ا ألول عىل تطبيق نظام
حسايب حيسب ماكفئة فصلية أأو س نوية للمعمل يرجع الهيا يف حاةل أألغت الس ياسة املالية البدالت واحلوافز ألي سبب
اكن ,حيمكها عدد الطالب اذلين اجتازوا اختبارات قياس يف املادة احملددة.
وقد اس تفادت الباحثتني من طرق أأنظمة حساب ا ألجور والرواتب واليت تنقسم اىل نوعني عىل أأساس الزمن
وعىل أأساس االنتاج .وبعد اطالعها عىل ألية تنفيذ طريقيت هاليس وروان واللتان تعمتدان عىل نظام حساب الرواتب
وا ألجور عىل أأساس الزمن .والية تنفيذ طريقيت بدكس واتيلور واللتان حتتس بان ا ألجر والراتب عىل أأساس االنتاج,
ومزااي وعيوب لك طريقة .توصلت الباحثتني اىل ألية مبتكرة حلساب املاكفئة معمتدة فهيا عىل أأسايس الزمن واالنتاجية.
مزااي الطريقة:
 -1مرونة تطبيقها يف أأي وقت وعند احلاجة.
 -2تسامه يف حتفزي املعمل عىل الاس مترار يف تطوير أأداءه.
 -3تدمع توجه هيئة تقومي التعلمي واذلي س تعمتد تقس مي فئات املعلمني تبعا للخربة وامتياز ا ألداء.
 -4تعترب بديل مناسب يف حاةل اضطرت ادلوةل اىل الغاء البدالت واملاكفئات بسبب أأزمة اقتصادية.
 -5تسامه يف رفع جودة خمرجات العملية التعلميية.
 -6اماكنية تعديلها وتطبيقها يف أأي قطاع حكويم أأخر.
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املاكفئة:
احتساب
خطوات
األولى:
الخطوة
إجمالي عدد الطالب – عدد الطالب المخفقين في اختبار قياس × عدد ساعات العمل
100
الخطوة الثانية:
الناتج × العالوة السنوية = النتاج النهائي
مثال:
7 × 25 – 90
100

إجمالي المكافئة =  1456رياال

=4.55

1456 = 320 × 4.55
و

رشوط النظام املقرتح:

تأأسيس صندوق لالختبارات يف لك مدرسة ير أأسه جملس املدرسة.
-1
أأن يدفع لك طالب مبلغ رمزي ال يتجاوز ال 200رايل س نواي عن لك طالب يوضع يف صندوق
-2
الاختبارات.
أأن تس تثىن ا ألرس ضعيفة ادلخل من دفع املبلغ ويتوىل ذاك صندوق الرشاكة اجملمتعية أأو التربعات
-3
والهبات.
أأن يكون املعمل مس متر مع نفس الفوج ملدة س نة اكمةل .
-4
أأن ترتبط أأس ئةل الاختبارات مبفردات املهنج.
-5
 -7أأن يتوىل ادارة الاختبارات املركز الوطين للقياس والتقومي.
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النتاجئ والتوصيات
نتاجئ البحث:
توصلت الباحثتني اىل عدة نتاجئ من خالل حتليل اجاابت ا ألس ئةل وميكن ذكر بعض النتاجئ اكلتايل:
 -1توجد عالقة طردية بني املس توى التعلميي وا ألجر اذلي يس تحقه املوظف.
 -2ال توجد عالقة بني ارتفاع راتب املعمل وحتسن النظام التعلميي.
 -3تنال ا ألجور والرواتب نس بة عالية من مرصوفات مزيانية القطاعات احلكومية اخملتلفة.
 -4تؤثر الرواتب وا ألجور تأأثريا مبارشا يف تمنية القطاعات احلكومية عامة والتعلمي خصوصا.
 -5هناك عالقة ارتباطيه بني ا ألجور والرواتب وبعض التأأثريات الاقتصادية اكخنفاض سعر البرتول والتضخم
يف االنفاق الاس هتاليك.
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توصيات البحث:
 -1رضورة توفري مصادر متويل خمتلفة من اجل دمع العملية التمنوية للقطاعات احلكومية اكخلصخصة,
والاس تفادة من ا ألوقاف وتفعيل الرشاكة اجملمتعية.
 -2رضورة فتح مسارات ختصصية متنوعة تسامه يف توجيه الطالب اىل ختصصات تتوافق مع سوق العمل
والقطاع اخلاص.
 -3نرش الوعي بني الطالب بأأفضلية التوجه حنو سوق العمل خاصة يف ضل قةل الوظائف احلكومية.
 -4أأمهية توجيه القطاع اخلاص بتوفري وظائف برواتب مرضية حىت تكون بيئة جاذبة للطالب.
 -5تأأسيس صندوق مايل متخصص للك ادارة تعلمي يدمع من الرشاكت خاصة ,اجلهات اخلريية ,ا ألوقاف
و أأولياء ا ألمور حىت يوفر دمع مايل للمدارس يف احملافظات.
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إسهامات إلرشاد إلنفيس وإلرتبوي يف تعزيز قمي إملوإطنة دلى تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي
درإسة ميدإنية بثانوية إحلاج عالل بن بيتور مبتلييل -ولية غردإية-
أ .إلزهرة بوهمرإس إجلامعة :قاصدي مرابح ورقةل أ .توفيق بن ميينة جامعة إبو إلقامس سعد هللا (إجلزإئر )-2-
إ :فاطمة معريإت  ،جامعة قاصدي مرابح ورقةل
إمللخص :هدفت هذه إدلرإسة إىل إلكشف عن إسهامات إلرشاد إلنفيس وإلرتبوي يف تعزيز قمي إملوإطنة دلى تالميذ
إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي حيث طبقت عىل عينة قوإهما  200تلميذ وتلميذة من إلس نة إلثالثة اثنوي وللوصول
إىل أهدإف إدلرإسة مقنا بصياغة إلفرضيات إلتالية :توجد عالقة ذإت دلةل إحصائية بني إلرشاد إلنفيس إلرتبوي وتعزيز
قمي إملوإطنة دلى تالميذ مرحةل إلتعلمي إلثانوي ،توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف مس توى قمي إملوإطنة بني تالميذ
إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي ابختالف إجلنس ،توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف مس توى قمي إملوإطنة بني
تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي ابختالف إلتخصص (علمي ،أديب) ،حيث توصلت نتاجئ إدلرإسة إىل:
أنه توجد عالقة ذإت دلةل إحصائية بني إلرشاد إلنفيس إلرتبوي وتعزيز قمي إملوإطنة دلى تالميذ مرحةل
إلتعلمي إلثانوي ،وكذكل توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف مس توى قمي إملوإطنة بني تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي
إلثانوي ابختالف إجلنس ،بيامن ل توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف مس توى قمي إملوإطنة بني تالميذ إلس نة إلثالثة
من إلتعلمي إلثانوي ابختالف إلتخصص (علمي ،أديب)
 إللكامت إملفتاحية :إملوإطنة ،الارشاد إلنفيس إلرتبوي ،تالميذ إلس نة إلثالثة اثنوي.Summary: This study aims to reveal the contribution of psychological counseling and
education in promoting the values of citizenship among students of the third year of
secondary education as applied to a sample of 200 students and a student of third year
Tannoy and to reach the objectives of the study we have formulated the following
hypotheses: no statistically significant relationship between the educational
psychological counseling and promote the values of citizenship among students in
secondary education, there are significant differences in the level of citizenship among
the students of the third year of secondary education, according to sex, no statistically
significant differences in the level of citizenship among the students of the third year of
secondary education, depending on the values of differences in the values of differences
Specialization (scientific, literary), where the study results to:
That there is a statistically significant relationship between psychological counseling
education and promote the values of citizenship among students in secondary
education, as well as no significant differences in the level of the values of citizenship
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differences between students of the third year of secondary education, according to sex,
while there are no statistically significant differences in the level of differences
citizenship values among the students of the third year of secondary education in
(different specialization (scientific, literary
 إلشاكلية :أصبحت إملوإطنة من إلقضااي إليت تفرض نفسها بقوة عند معاجلة أي بعد من أبعاد إلتمنية إلنسانيةومشاريع إلصالح وإلتطوير إلشامةل بصفة عامة ،وإملوإطنة مبفهوهما إلوإسع تعين إلصةل بني إلفرد وإدلوةل إليت يقمي فهيا
بشلك اثبت ،ويرتبط هبا جغرإفيا واترخييا وثقافيا.
وملا اكنت إلرتبية تعترب إدلعامة إلوىل لعدإد إملوإطن ومن مث تبدو مسامهة إلرتبية يف تشكيل سلوك إملوإطنة
يف إجملمتعات وعىل إلصعيد إدلويل وعنرصإ أساس يا يف بروز ثقافة دميقرإطية إدماجية هدفها تعزيز إملوإطنة ودوةل
إلقانون وإليت تندرج مجيعها حتت إطار أهدإف إلرتبية إلعامة إليت تسعى إىل إجياد إملوإطن إلصاحل يف بيئته إحمللية
وجممتعه إلوطين وكذإ إدلويل لكه ،فاملوإطنة تعترب من إلقضااي إلقدمية إملتجددة إليت ما تلبث أن تفرض نفسها عند
معاجلة أي بعد من أبعاد إلتمنية ابملفهوم إلنساين إلشامل بصفة خاصة ومشاريع إلصالح وإلتطوير بصفة عامة ،ويه
من إلقضااي إليت شغلت وما إ زلت تشغل ابل علامء الاجامتع وإلنفس وإلس ياسة وغريمه يف خمتلف إجملمتعات ،عىل
إختالف نظمها وتوهجاهتا إلس ياس ية .فشهد مفهوم إملوإطنة تطورإ كبريإ منذ إلنصف إلثاين من عقد إلتسعينيات يف
إلقرن إلعرشين( .إلعامر،2005،ص.)2
جمل
ومبا أ ّن وظيفة إجلامعات يف إلوقت إحلارض يه إلتعلمي إجلامعي ،وإلبحث إلعلمي ،وخدمة إ متع ،وهذه
إلهدإف وجدت أساس ًا لتمنية إلشخصية إلنسانية ،وإلوطنية ،وبلورهتا وتطورها من خالل إعادة صياغة إلنسان،
وتعميق شعوره إلوطين ،وتوعية أفرإد إجملمتع بشلك عام ،وإشاعة روح إلعمل ،وإملهنج إلعلمي ،وتكوين مفاهمي علمية
تسعى لتكريس إلتعددية إلفكرية ،وإدلميقرإطية ،وإلعدل الاجامتعي ،وإحلرايت إلعامة يف ظل إملتغريإت ،إ ّن بناء
إلنسان إملوإطن إلصاحل إذلي تقع عليه أعباء إلتمنية .وبناء إلوطن يُعد من أمه إلهدإف إليت جيب أ ْن يعمل عىل حتقيقها
لك جممتع ،فال بد من إضطالع إملؤسسات إلرتبوية من خالل إجلامعات بدورها إلصحيح ،بطريقة خ ّالقة متكّهنا من
حتمل مسؤولياهتا ،حيث إ ّن غياب ثقافة إملوإطنة إلصاحلة تُضعف من عاطفة إلولء والانامتء مما جيعل إلفرإد يشعرون
حباةل من إلحباط ،ويثبط ذكل من عزميهتم يف إلهنوض بقدرإت جممتعهم .ومبعىن أدق فاملوإطنة يه عالقة إو إلزتإم بني
طرفني ،إلول وهو إلفرد أو إملوإطن نفسه إذلي جيب أن يقوم ابلوإجبات مثل :إلولء والانامتء وإحلب وإلعاطفة
إلوطنية وإخلدمة إلفعلية ،وإلثاين هو إدلوةل إليت جيب إن تضمن للموإطن إمحلاية وتقدم هل إخلدمات إخملتلفة (إحلقوق)،
أي أن إملوإطنة يه معلية إلتوإزن ابلنس بة للفرد لن يقوم مبا عليه (إلوإجبات) ويأخذ ما هل (أبو حلو وأخرون،
،1995ص.)168
ومبا أن إلفرد وإمجلاعة حمتاجون إىل إلتوجيه وإلرشاد ولك فرد خالل مرإحل منوه إملتتالية مير مبشالكت عادية
وفرتإت حرجة حيتاج فهيا إىل إلرشاد ،فهو رضورة ملحة نتيجة إلتقدم إلتقين إذلي شهده إلعامل وما خلفه ذكل من
تعقيدإت للحياة وابلتايل فالرشاد إلرتبوي يف وقتنا إلرإهن أصبح يس تخدم يف لك إملؤسسات إلتعلمیية أو إلرتبوية ويف
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مجيع إلطوإر ،لن دوره ل يقترص عىل إجلانب إلنفيس حفسب بل تعدإه وأصبح يشمل مجيع إجلوإنب كام أنه جزءإ من
إلعملية إلتعلمیية إلتعلمية وحظي ابهامتم أكرب يف إملس توى إلثانوي ،كام يعترب موضوع إملوإطنة من إملوضوعات إلهامة إليت
شغلت وما تزإل تشغل إلعديد من علامء الاجامتع وإلس ياسة ،ومما ساعد عىل إملزيد من الاهامتم هبذإ إلمر و إلرشاد
برضورة إلتحيل بقمي إملوإطنة وإحرتإهما مكبدأ جيب إلتقيد به وهو ما دفعنا للقيام ابلبحث إلتايل إذلي تتجسد أمه
عنارصه يف إلجابة عىل إلتساؤلت إلتالية:
 هل توجد عالقة ذإت دلةل إحصائية بني إلرشاد إلنفيس إلرتبوي و تعزيز قمي إملوإطنة دلى تالميذ إلس نة إلثالثة منإلتعلمي إلثانوي؟
 هل توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف مس توى قمي إملوإطنة بني تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي ابختالفإجلنس؟
 هل توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف مس توى قمي إملوإطنة بني تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي ابختالفإلتخصص (علمي ،أديب)؟
 فرضيات إدلرإسة: توجد عالقة ذإت دلةل إحصائية بني إلرشاد إلنفيس إلرتبوي و تعزيز قمي إملوإطنة دلى تالميذ مرحةل إلتعلمي إلثانوي. توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف مس توى قمي إملوإطنة بني تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي ابختالفإجلنس.
 توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف مس توى قمي إملوإطنة بني تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي ابختالفإلتخصص (علمي ،أديب).
 أهدإف إدلرإسة: هتدف إىل إبرإز أمهية دور مفهوم إملوإطنة يف تشكيل إلسلوك إلقومي دلى إلش باب. حماوةل بناء تصور وإحض للمعىن إحلقيقي للموإطنة وترس يخها دلى إلش باب لضامن جتس يدها أثناء إلتفاعالتالاجامتعية يف إحلياة إليومية للفرإد ،حيث س تؤدي هذه إحلاةل إىل توإفق إلفرد مع ذإته وحاجاته ومصاحله أول
وحاجات ومصاحل إلخرين اثن ًيا ،وحتقيق إلشعور ابلنامتء إلوطين اثلثًا وحتقيق الاس تقرإر الاجامتعي أخريإ.
 إلتعرف عن إلعالقة بني إلرشاد إلرتبوي وتعزيز قمي إملوإطنة دلى عينة إدلرإسة. إلكشف عن فروق يف مس توى قمي إملوإطنة بني تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي إجلامعية ابختالف إجلنس إلكشف عن فروق يف مس توى قمي إملوإطنة بني تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي إجلامعية ابختالفإلتخصص (أديب ،علمي).
 أمهية إدلرإسة :من خالل الاطالع عىل أمهية إملوإطنة يف إلتخفيف عن إملشالكت وإلمرإض الاجامتعية اكلعنف،إلتعصب إلتطرف وجتس يد قمي إلتضامن وإحلس إملدين عن طريق إعدإدها ملوإطنني وإعني مزودين بسلواكت متكيفة
إجامتعيا وسوية ومتوقعة يف خمتلف إملوإقف ذإت إلصةل ابحلياة إلفردية والاجامتعية مما يكفهل ضامن إحلقوق وإلقيام
ابلوإجبات يف إطار وإع اتم وإدرإك شامل ملعىن إملوإطنة.
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 كذكل يف إدلور إذلي تلعبه إملوإطنة دإخل إجملمتعات مبا يف ذكل إجملمتع إجلزإئري إذ تعد عامل بناء يف حتقيق إلامتسكالاجامتعي وإلتوإفق ومن مث إلتمنية الاجامتعية وعليه فان درإسة تصورإت فئة إلساتذة إجلامعيني من شأنه أن يعطي
لنا فكرة جيدة عن إلتصورإت إلسائدة دإخل إجملمتع إجلزإئري.
 مصطلحات إدلرإسة: إلقمي :يه مجموعة إملبادئ وإلتعالمي وإلضوإبط إلخالقية إليت حتدد سلوك إلفرد ،وترمس هل إلطريق إلسلمي إذلي يقودهإىل أدإء وإجباته إحلياتية ودوره يف إجملمتع إليت ينمتي إلهيا ،ويه إىل جانب ذكل إلس ياج إملنيع إذلي حيميه من إلوقوع يف
إذلنب ،وحيول بينه وبني إرتاكب أي معل خيالف مضريه ،أو يتناىف مع مبادئه وأخالقه .وإلقمي يه إليت تؤثر يف بناءان
إلعميق ،فهيي مرجعية حمكنا ملا هو منكر أو فاضل ،حص أو خطأ ،ويه ل وإعية .وختتلف إلقمي من جممتع إىل جممتع ،كام
ختتلف من خشص إىل أخر ،لكهنا ابلجامع يشء أسايس للك إنسان وللك جممتع تسعى لبناء نفسها وتطوير بنيهتا
الاجامتعية والاقتصادية ،وتنش ئة أجيال خملصة لوطهنا.
 إملوإطنة :إملوإطنة حسب تعريف دإئرة إملعارف إلربيطانية يه عالقة بني إلفرد وإدلوةل كام حيددها إلقانون لتكل إدلوةلمتضمنة مرتبة من إحلرية ،وما يصاحهبا من مسؤوليات تس بغ عليه حقوق ًا س ياس ية مثل حقوق الانتخاب وتويل
إملناصب ،ومزيت بني إملوإطنة وإجلنس ية أهنا تتضمن حقوق ًا أخرى مثل إمحلاية يف إخلارج (دإئرة إملعارف إلربيطانية،
.)2004
جمل
إملوإطنة مبفهوهما إلوإسع تعين إلصةل بني إلفرد وإ متع إليت يقمي فهيا بشلك اثبت ،ويرتبط هبا جغرإفيا واترخييا
وثقافيا ،كام يعد إزدايد إلشعور ابملوإطنة من إلتوهجات إملدنية إلساس ية ،إليت من أمه مؤرشإهتا إحرتإم إلقانون وإلنظام
إلعام ،وإملوقف من ضامن إحلرايت إلفردية.
ومن منظور نفيس فاملوإطنة يه إلشعور ابلنامتء وإلولء للوطن وللقيادة إلس ياس ية إليت يه مصدر إلش باع
للحاجات إلساس ية وحامية إذلإت من إلخطار وبذكل فاملوإطنة تشري إىل إلعالقة مع إلرض وإلبدل .أما إلس يد ايسني
فريى"أن إملوإطنة جوهرإ يعطي مرة وإحدة وللبد (إلس يد ،2002،ص .)22
 مفهوم إملوإطنة :إملوإطنة لكمة تتسع للعديد من إملفاهمي وإلتعريفات فاملوإطنة يف إللغة مأخوذة من إلوطن وهو حملإلقامة وإمحلاية ،ومن حيث مفهوهما إلس يايس فاملوإطنة يه (صفة إملوإطن إذلي يمتتع ابحلقوق ويلزتم ابلوإجبات إليت
يفرضها عليه إنامتؤه إىل إلوطن) (عبدإحلافظ،2007،ص.)9
إن مفهوم إملوإطنة حيمل حتت طياته مشاعر إحلب وإلولء والانامتء ،مبا يعين حب إلوطن وإلرض ،وإلفخر
ابلرتإث وإحلضارة ،تتجىل مظاهرها يف الالزتإم ابحلقوق وإلوإجبات ،وإحرتإم إلقوإنني وإملعايري إلسائدة يف إلوطن،
وإلتوحد معه ،وإلعمل عىل حاميته ،وإدلفاع عنه وقت إلزمات بلك غال ونفيس حرص ًا عىل متاسكه ووحدته
وإس مترإرية بقائه وسالمته.
وتعرب إملوإطنة عن حب إلفرد وإخالصه لوطنه مبا فهيا الانامتء إىل إلرض وإلناس وإلعادإت وإلتقاليد
والاعزتإز بتارخي جممتعه وأمته وإلتفاين يف خدمة وطنه( .إملوسوعة إلعربية إلعاملية ،1996،ص .)110وبذكل فان
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إملوإطنة حتدد عالقة إلفرد بدولته وفق إدلس تور إلسائد فهيا وإلقوإنني إليت تنظم إلعالقة بيهنام من حيث إحلقوق
وإلوإجبات( .إلكوإري ،2001 ،ص.)118
وابلنظر إىل إلعوإمل إملؤثرة يف إملوإطنة وتأثريها يف إلبناء الاجامتعي وإلثقايف وإلرتبوي وتعزيز منظومة إلقمي
الاجامتعية بغية إلوصول إىل بناء إجامتعي مامتسك يقوم عىل الاعزتإز ابجملمتع وقمیه واترخيه وإجلديد وإلتطلع إىل موإكبه
إلتغيري إلعاملي من حوهل خاصة يف ظل الانفجار إملعريف وثورة إلتصالت فان درإسة الاجتاهات إملعارصة يف تربية
إملوإطنة تشلك رضورة ملحة ،ملا لها من أثر حتديد أولوايت إجملمتع حنو تربية معارصة للموإطن مبا يكفل تربية وموإطنة
سلمیة ووإعده ويوظف إلتقنيات إملتاحة لالرتقاء هبا (إلقاري.)2005 ،
ويرى إلصبيح ( )2005أن إملوإطنة تمتثل حبقوق ووإجبات تتحقق من خالل قدر من إلوعي وإملعرفة من
خالل سعي إلفرد لتحقيق حقوق إملوإطنة وإلوفاء ابلزتإماهتا وذكل ابس تخدإم وسائل مرشوعة حيددها إلنظام
الاجامتعي ويتعلمها إلفرد ،وبذكل فان إملوإطنة تتحدد ابملسؤولية الاجامتعية وإملشاركة الاجامتعية وإلوعي إلس يايس.
ومن خالل ما مت ذكره يتضح لنا جليا معىن إملوإطنة مشاعر إحلب وإلولء والانامتء ،مبا يعين حب إلوطن
وإلرض ،وإلفخر ابلرتإث وإحلضارة ،تعرب إملوإطنة عن حب إلفرد وإخالصه لوطنه مبا فهيا الانامتء إىل إلرض وإلناس
وإلعادإت وإلتقاليد والاعزتإز بتارخي جممتعه وأمته ،تتجىل مظاهرها يف الالزتإم ابحلقوق وإلوإجبات ،وإحرتإم إلقوإنني
وإملعايري إلسائدة يف إلوطن ،وإلتوحد معه ،وإلعمل عىل حاميته ،وإدلفاع عنه وقت إلزمات بلك غال ونفيس حرصاً
عىل متاسكه ووحدته وإس مترإرية بقائه وسالمته.
 مفهوم إلرشاد إلنفيس وإلرتبوي :وقد ظهـرت تعريفات لالرشاد بعضها يركز عىل مفهوم إلرشاد مكفهوم ،وبعضها يركزعىل إلعالقة بني إملرشد وإملسرتشد ،وبعضها عىل إلعملية إلرشادية وإملامرسة ،وبعضها يركز عىل إلناجت إلرشادي،
وحتقيق أهـدإف إلرشاد وقد تنوعت وتعددت تعريفات هذإ إملفهوم يف إحلقل إلتطبيقي لعمل إلنفس ،رمغ حدإثته كعمل
مس تقل بذإته ،وقد يعود ذكل إىل إختالف فلسفة ووهجات نظر إلقامئني بتعريفها .إذ يشري (ابرلكي) إىل أن إلرشاد
ميكن أن يعرف بعدة طرق ،إذ ميكن إلنظر إليه كوس يلـة  techniqueأو كوظيفة  Functionأو كنتيجة طبيعية
للتدريب  trainingأو مكحصةل لبناء فلسفي .إختلف إلباحثون يف حتديد مفهوم إلرشاد وفامي ييل بعض هذه
إلتعريفات وإن وجدت فهيا بعض نقاط إخلالف إليت ظهـرت عىل مر إلسنـني:
يعرف فاولر الارشاد إلرتبوي بأنه" :عالقة طوعية بني خشصني تتسم ابلتقبل أحدهام دليه مشلكة أو مشألك
تتعلق مبصري توإزنه وإلخر هو إلشخص إذلي يفرتض به تقدمي إملساعدة وأن يتحىل ببعض إلسامت وإخلصائص إليت
متكنه من تقدمي تكل إملساعدة ،وأن تكون إلعالقة بصورة مبارشة وهجا لوجه وإلطريقة إملتبعة يف هذإ إجملال يه إخملاطبة
وإلالكم (إلطرإونة ، 2009،ص.)12
ت
ويرى ويليامسون :بأن إلرشاد إلرتبوي يمت يف إملوإقف إلرتبوية دلى إملؤسسات إليت تسعى إىل منية خشصية
إلفرد وتوفري فرص إلتعمل هل مبعىن أن إلرشاد إلرتبوي يقوم مبعرفة مصادر إلقوة يف خشصية إلفرد ويعمل عىل تمنيهتا من
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أجل بناء إملوإطن إلصاحل خدمة هل وجملمتعه .كذكل فالرشاد إلرتبوي يشمل مجيع إلنشاطات إليت تساعد إلتلميذ عىل
حتقي ذإته (ملحم ،2007 ،ص .)350
وعرف إلرشاد أيض ًا بأنه :معلية بناءة هتدف إىل مساعدة إلفرد ليك يفهم ذإته ويدرس خشصيته ويعرف خربإته
وحيدد مشالكته ويمني إماكانته ،وحيل مشالكته يف ضوء معرفته ،ورغبته ،وتعلمیه ،وتدريبه ليك يصل إىل حتديد
وحتقيق أهدإفه ،وحتقيق إلصحة إلنفس ية وإلتوإفق خشصي ًا ،وتربو ًاي ،وهمني ًا ،وزوإجي ًا ،وأرس ًاي (زهرإن ،2005،ص-12
.)13
ويف تعريف أخر هو :إملساعدة إليت يقدهما مرشد مؤهل ملسرتشد دليه ظروف مؤقتة أو دإمئة ،ظاهرة أو
متوقعة ،هبدف مساعدته عىل إلتخلص من هذه إلظروف أو إلتعامل معها وذكل يف إطار عالقة إلوجه لوجه
(إلش ناوي ،1996،ص.)885
وعرف أيض ًا بأنه :معلية بناءة وخمططة ،إلهدف مهنا مساعدة إلفرد ليك يفهم نفسه ويقوم بتحديد مشالكته
وإلعمل عىل حلها ،وكذكل إلقيام بتمنية ما دليه من إماكانت ،من أجل حتقيق إلتوإفق يف مجيع جوإنبه إلشخصية
وإلرتبوية وإملهنية وإلزوإجية وإلرسية (عزيز،1992،ص.)52
 إلتعريف إلجرإيئ:ي
 إملوإطنة :يه إنامتء تلميذ إلس نة إلثالثة إلتعلمي إلثانوي إىل دوةل ما حيث حيمل جنسيهتا ،وخيضع لقوإنيهنا و متتع بشلكمتساوي مع بقية إملوإطنني فهيا مبجموعة من إحلقوق ،ويلزتم بأدإء مجموعة من إلوإجبات جتاه هذه إدلوةل .وهو إدلرجة
إليت حيصل علهيا تلميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي عىل مقياس إملعد لهذه إدلرإسة إلرشاد إلنفيس وإلرتبوي :بأ ّن
إلرشاد إلرتبوي هو درجة معرفة تلميذ إلس نة إلثالثة اثنوي بأمهية إلرشاد إلرتبوي يف حياته إلشخصية وإملدرس ية
وإملهنية والاجامتعية ودور مستشار إلتوجيه وإلرشاد إملدريس دإخل إلثانوية لتحقيق إلتوإفق مع نفسه ومع إلبيئة إليت
يعيش فهيا وحتقيق إلصحة إلنفس ية من خالل إس تجاابهتم عىل مقياس إملعد لهذه إدلرإسة.
 حدود إدلرإسة: إحلدود إلبرشية :تالميذ إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانوي. إحلدود إلزمنية :أفريل .2016 إحلدود إملاكنية :اثنوية إحلاج عالل بن بيتور متلييل ولية غردإية. إجلانب إلنظري:لقد شهد مفهوم إملوإطنة تطورإ كبريإ منذ إلنصف إلثاين من تسعينيات إلقرن إلعرشين ،يف ظل إرتباط إملفهوم
ابلعديد من إلبعاد إلعاملية وإلقلمیية ،ويف ظل توجه إلعامل حنو إدلميقرإطية ،فمل يعد إلرصإع ما بني إدلول رصإعا مسلح ًا
بقدر ما أصبح صاعا حضار ًاي وثقافي ًا ،وإس تقطا ًاب فكر ًاي يف حماوةل لجتذإب إلش باب إىل مغرايت كثرية يف ظل إلوإقع
إذلي يعيشونه ،ذلكل هتمت إدلول ابلعمل عىل حتصني ش باهبا وحقهنم س ياس ي ًا وتوعيهتم ،تأكيد ًإ للهوية إلوطنية وتعميق ًا
لالنامتء وإلولء للوطن ،بعد أن أحضى إلرتكزي عىل خيارإت إلفرد إملطلقة مرجع ًا للخيارإت إحلياتية وإلس ياس ية إليومية،
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وس يطرة إلزنعة إذلإتية عىل إلفرإد وإلالمبالة وإلتجاهل ،وبوإدر الانفصام بني إملوإطن وإدلوةل ،وذوابن إلهوية إلثقافية،
وإضعاف قمي الانامتء وإلولء للوطن ،ومن مث زعزعة قمي إملوإطنة دلى إلش باب.
فقد ظهر مفهوم إملوإطنة يف أورواب خالل إلقرن إلتاسع عرش ،مضن إملفاهمي إحلضارية إليت أفرزها إلفكر
إحلديث من خالل إلنتاج إلفكري لالنسان ،وترإمك منجزإت إحلضارية ،حيث برز من خالل إلتناقضات إليت مرت هبا
أورواب عىل إملس توايت إلس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية ،وإليت غريت إلكثري من معامل إحلياة إلوروبية.
مفنذ ظهور إدلوةل مبفهوهما إحلديث يف إلعصور إحلديثة ،درجت دول إلعامل عىل إختالف توهجاهتا إلس ياس ية
ونظم إحلمك فهيا ،عىل حتديد رشوط إملوإطنة ومالحمها وحقوقها ووإجباهتا ،يف ضوء منطلقات تس توعب مشارهبا
إلثقافية ،وذإتيهتا إلتارخيية ،وتصورإهتا للعالقة بني إلفرد وإدلوةل ،وأدى ذكل عىل مر إلتارخي إىل إلتعدد وإلتباين يف
إلواثئق إدلس تورية إحملددة ملبادئ إملوإطنة ،ويف الاسرتإتيجيات إملتبعة إليت تسعى لتكريس قمي إملوإطنة لتجعل إلنشء
أكرث تفاع ًال مع س ياق مفهوم إملوإطنة وأكرث إخنرإطا يف ممارسات معينة ملبادهئا.
من إلناحية إلنفس ية والاجامتعية وتعين إلترصف مبسؤولية جتاه أفرإد جممتعهم ،وإلتحيل بامنذج سلوكية مرغوبة
إجامتعيا ،وقبول نفيس وإلزتإم أسايس مببدأ إملوإطنة ،تتطلب إملشاركة إلقامئة عىل إلفهم إلوإعي وإلتفامه ،وقبول إحلقوق
وإملسؤوليات ،إلشعور إمجلعي إذلي يربط بني أبناء إمجلاعة وميل قلوهبم حبب إلوطن وإمجلاعة ،والاس تعدإد لبذل أقىص
إجلهد يف سبيل بناهئام ،والاس تعدإد للموت دفاعًا عهنام .هذه إلبنية إلنفس ية والاجامتعية ذإت ثالثة عنارص:
أ  -إلعنرص إملعريف إذلي يقوم عىل أساس معرفيت ابلوطن ومعرفيت حبقوق إلوطن جتايه ومعرفيت حبقويق جتاه إلوطن.
ب -إلعنرص إلوجدإين إذلي يتجىل يف حب إلوطن ويف إملشاعر جتاه إلرض وهذإ ما يسمى ابلوطنية فاجلانب
إلوجدإين للموإطنة يتجىل يف مفهوم إلوطنية.
ج  -إلعنرص إلسلويك إذلي يتجىل يف إلتعبري إلعميل عن حقوق إلوطن عىل أبنائه اكدلفاع عن إلوطن وإدلفاع عن
إملوإطنني وإدلفاع عن حقوقهم وإدلفاع عن حقوق إدلوةل فهذه جوإنب سلوكية.
إن إملوإطنة عالقة وإلزتإم هل صبغة قانونية وس ياس ية وصبغة إجامتعية ونفس ية ويه صفة ينالها إلفرد ليمتتع ابملشاركة
إلفاعةل يف إجملمتع إذلي يعيش فيه .وللموإطنة مكوانت أساس ية مهنا ،الانامتء وإلوإجبات ،إحلقوق ،إملشاركة الاجامتعية،
إلقمي إلعامة (مهيويب،2014 ،ص.)73
ومن خالل ما مت ذكره يتضح لنا جليا معىن إملوإطنة مشاعر إحلب وإلولء والانامتء ،مبا يعين حب إلوطن
وإلرض ،وإلفخر ابلرتإث وإحلضارة ،تعرب إملوإطنة عن حب إلفرد وإخالصه لوطنه مبا فهيا الانامتء إىل إلرض وإلناس
وإلعادإت وإلتقاليد والاعزتإز بتارخي جممتعه وأمته ،تتجىل مظاهرها يف الالزتإم ابحلقوق وإلوإجبات ،وإحرتإم إلقوإنني
وإملعايري إلسائدة يف إلوطن ،وإلتوحد معه ،وإلعمل عىل حاميته ،وإدلفاع عنه وقت إلزمات بلك غال ونفيس حرصاً
عىل متاسكه ووحدته وإس مترإرية بقائه وسالمته.
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 عنارص إملوإطنة:أولً -الانامتء :ميثل الانامتء شعور دإخيل جيعل إملوإطن يعمل حبامس وإخالص لالرتقاء بوطنه ولدلفاع عنه ومن
مقتضياته أن يفتخر إلفرد بوطنه فالنامتء هو إحساس إجيايب جتاه إلوطن .ويرتبط الانامتء ابلنتساب إىل إمجلاعة وإلوطن
ومؤسسات إجملمتع إملدين .كام وحيقق الانامتء إلسعادة للفرد فهو رضورة حلياة إلفرد وإجملمتع ،فالنامتء حتمكه إلرشوط
إلعقالنية وإلتفكري إملس تنري وبذكل فهو ل يتعارض مع مصاحل إلفرد وإمجلاعة وإجملمتع
اثني ًا -إلولء :يعترب إلولء إمشل وأوسع من الانامتء ،إذ يتضمن إلولء يف مفهومه إلوإسع الانامتء ،فالنامتء ل يتضمن
ابلرضورة إلولء وقد ميزتج إلولء والانامتء حىت يصعب إلفصل بيهنام ،فالولء هو صدق الانامتء ول يودل مع إلنسان
وإمنا يكتس به ابلتنش ئة الاجامتعية وإلرتبوية من جممتعه( .إحلبيب.)2005 ،
ويقصد ابلولء مجموعة إملشاعر إليت حيملها إلفرد جتاه إلكيان إذلي ينمتي إليه ،فعندما يشعر إلفرد بأنه جزء من
نظام إجامتعي ما ،فانه يدين ابلولء لهذإ إلنظام حىت يصبح هذإ إلولء مشاعر وجدإنية معيقة قوية.
اثلث ًا -إدلميقرإطية :وتكون إدلميقرإطية من خالل إحرتإم إملوإطنني حقوق إلخرين ،وإدلفاع عن حقوقهم وحقوق
إلخرين ،وأن ميارس إملوإطنني حقوقهم حبرية ،ويرى ابتريك أن ممارسة هذه إحلقوق تمتثل يف ثالثة أنوإع ،همارإت
تفاعلية وتشمل :همارإت إلتصال وإلتعاون إليت حيتاهجا إلفرد ملامرسة إلعمل إملدين وإلس يايس ،وهمارة إملرإقبة (مبا فهيا
إملهارإت إليت حيتاهجا إلفرد ملتابعة أعامل إلقادة إلس ياس يني) ،وأخري ًإ همارإت إلتأثري وإليت تتضمن يف إملهارإت إليت
حتاهجا إلفرد للتأثري يف نتاجئ إحلياة إلس ياس ية وإملدنية( .إلقروإين ،ص .)13
 إملهنج إملتبع :إن لك درإسة أو حبث يف مجيع إجملالت إلطبيعية ،إلنسانية ،الاجامتعية تس تلزم تتبع مهنج معني ،إذ أنإلبحث ل يقترص عىل إملعلومات وإلبياانت فقط ،بل يتعدى ذكل إىل تصنيف وحتليل وتفسري هذه إملعلومات
وإلبياانت ،كتوضيح أكرث إن أي درإسة علمية تتضمن ابلرضورة جانبا حول إملهنج ،إذلي يس تخدم فيه توضيح إلطريقة
إملعمتدة يف عرض إلنتاجئ إملتوصل إلهيا ،وإليت سيمت إحلمك علهيا إنطالقا من مدى مالمئة إملهنج ووسائل تطبيقه عىل
موضوع إدلرإسة (إجنلس ،2005 ،ص .)07
فاملهنج هو مجموعة من إلقوإعد إلعامة إملسوغة من أجل إلوصول إىل حقيقة علمية ،إلطريق إملؤدي إىل إحلقيقة
يف إلعلوم ،بوإسطة مجموعة من إلقوإعد حىت يصل إىل نتيجة ،وكذكل يعرف إملهنج بأنه هو إلطريق إذلي يسلكه
إلباحث لالجابة عن تساؤلت مشلكة إلبحث (غرإيبية ،2002،ص .)30ووفقا لطبيعة موضوع هذه إدلرإسة إعمتد
عىل إملهنج إلوصفي.
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 إلعيـنة :لقد مت إجرإء إدلرإسة عىل عينة قوإهما 80 :تلميذ (ذكورإ وإانث) من إلس نة إلثالثة من إلتعلمي إلثانويختصص(أديب ،علمي) يوم  ،2016 / 04 / 14 :وقد مت إختـيار إلعينـة بطريقة عشوإئية ،مع ضامن متثيل إجملمتع
إلصيل حسب إجلدول إلتايل:
جدول رمق ( :)1توزيع إلعينة حسب إجلنس وإلتخصص
إلتخصص
إلعينة
إلعدد
أديب
علمي
20
20
40
ذكور
20
20
40
إانث
 أدوإت مجع إلبياانت :إذإ أردان درإسة ظاهرة ما أو معاجلهتا ابلطريقة إلحصائية ،فالبد لنا من مجع إملعلومـات أوإلبياانت إلرمقية إلرضورية عن هذه إلظاهرة ،ويف درإستنا هذه مت الاعامتد عىل أدإة قمي إملوإطنة دلكتور عبد إلرحامن
بن عيل إلغامدي ،موزعة عىل ثالثة حماور ويه :قمي الاعزتإز مبنجزإت إلوطن ،قمي إلتكفل الاجامتعي ،قمي إحملافظة
عىل مكتس بات إلوطن .وابلنس بة ملقياس إلرشاد إلرتبوي فقد مت الاعامتد عىل مقياس دلكتور أمحد محمد عوض
إملتكون من إحملاور إلتالية :الاجتاه حنو أمهية إلرشاد إلرتبوي ،الاجتاه حنو إملرشد إلرتبوي ،الاجتاه حنو إخلدمات
إلرشادية ،الاجتاه حنو إلتعاون مع إملرشد إلرتبوي ،مع تعديل يف بعض إلبنود.
إلساليب إلحصائية :بعد قيامنا بتجميع إلبياانت بطريقة الاستبانة تأيت إخلطوة إلتالية ،ويه معلية جتهزي إلبياانت
وإعدإدها لغاايت إلتحليل إلحصايئ ليمت إلوصول إىل نتاجئ إلبحث ،ولقد تطرقنا إىل إس تخدإم معامل الارتباط بريسون
حلساب إلتساؤل إلول مث تطبيق معامل الاختالف  t.testحلســــــــــــاب إلتساؤلت إجلزئية يف ظل متغريي
(إجلنس ،إلتخصص).
 عرض وحتليل ومناقشة وتفسري نتاجئ إلفرضيات: إلفرضية إلوىل :توجد عالقة ذإت دلةل إحصائية بني الارشاد إلرتبوي وتعزيز قمي إملوإطنة دلى تالميذ إلس نة إلثالثةاثنوي:
إجلدول ( )02يوحض نتاجئ إلفرضية إلوىل
مس توى إدللةل
قمیة ر إحملسوبة
إلعينة
متغريإت إدلرإسة
0,01
0,272
80
الارشاد إلرتبوي
تعزيز قمي إملوإطنة
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يوحض لنا إجلدول إن معامل إرتباط إحملسوب قدر ب ( )0,272وهو إرتباط دإل عند مس توى إدللةل 0,01
ومنه نقبل إلفرضية إلبديةل وإليت مفادها توجد عالقة ذإ ت دلةل إحصائية بني الارشاد إلرتبوي وتعزيز قمي إملوإطنة
عند درجة إحلرية ( )78وهبذه إلنتيجة ميكننا قبول إلفرضـية إلعامة لدلرإسة أي توجد عالقة بني الارشاد إلرتبوي وتعزيز
قمي إملوإطنة دلى عينة إدلرإسة ،وميكن تفسري ذكل يف ضوء أن للمدرسة دور يف تمنية قمي إملوإطنة من خالل وجود
إدإرة تربوية تعي مفهوم إلرتبية إحلديثة ،ومتارس أسلوب دميقرإطي يف قيادة إملدرسة وتعمل عىل خلق بيئة تعلمیية فاعةل
من خالل نسج عالقات توإصل إنسانية وتربية مع إملعلمني وإملتعلمني عىل حد سوإء وخبصوص دور إملرشد إلرتبوي
وإملعمل يف تمنية قمي إملوإطنة فأنه يتجسد عن طريق إلقدوة إحلس نة أمام إلطالب وقيامه بدور إملريب إلفاضل إذلي
تتجسد يف خشصية تكل إلقمي فهو أبعد ما يكون عن إدليكتاتورية بل يكون عالقة ودية مع طالبه وحيرتم دوإهتم
ويعطف علهيم ويتلمس مشالكهتم وحيرتم أرإهئم ويتقبلها حىت يس تطيع أن يسامه يف تمنية الانامتء يف نفوس إلطالب
حنو إملدرسة وإذلي بدوره يشلك أساس الانامتء إلوطين ،كام أوحضت درإسة (إلربإهمي ) 2007،أن مدرسة إملس تقبل
تتطلب قيادة مدرس ية فاعةل مفتوحة تعمتد عىل إملشاركة إلفعلية مجليع إلعنارص إلفاعةل يف إملدرسة ،وذكل قصد حتقيق
إلهدإف إلرتبوية إليت ينشدها إجملمتع ،ورفع إلدإء وحتقيق إجلودة إلرتبوية إلشامةل يف إطار إلقمي إلوطنية إلسائدة (بن
طوابل،2016،ص .)102
 إلفرضية إلثانية :توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف تعزيز قمي إملوإطنة ابختالف إجلنس.إجلدول ( )03يوحض نتاجئ إلفرضية إلثانية
إملتوسط الاحنرإف درجة ت إحملسوبة مس توى
جحم
إدللةل
إلعينة إحلسايب إملعياري إحلرية
0.05
3,361
78 11.216 73.766
40
إذلكور
10.636 74.704
40
إلانث

إدللةل
إلحصائية
دإل
إحصائيا

يشري إجلدول رمق ( )03إىل أن عدد إلتالميذ إذلكور مه ( )40تلميذ وإملتوسط إحلسايب يف قمي إملوإطنة هو
( ،)73,766والاحنرإف إملعياري إذلي يقدر بـ( )73.766أمـا فامي خيــص عـدد إلتلميذإت( )40تلميذة ،وإملتوسـط
إحلسايب يســــاوي ( )74.704والاحنرإف إملعياري يقـدر بـ ( )10.636حيـث أن وقدرت "ت" إحملسوبـــة
بــ( )3.361عند درجة إحلرية ( )40عند مستــوى إدللةل ( .)0.05وابلتايل فهيي دإةل عند  0.05ومنه إلفرضية إلثانية
حمققة أي إنه توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف قمي إملوإطنة تبعا ملتغري إجلنس وهذه إلنتيجة تتفق مع درإسة
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(إلعامر )2005 ،إليت إجريت يف إململكة إلعربية إلسعودية وإليت أكدت وجود فروق لصاحل إلانث يف مفهوم إملوإطنة
وكذكل مع نتيجة درإسة إلشوحيات ( ) 2003إليت بينت وجود فروقا ذإت دلةل إحصائية يف درجة متثل إلطلبة ملفاهمي
إملوإطنة تعزى للجنس.
ومع نتيجة درإسة ( ) Jeffrey & Joanne1995إليت بينت وجود فروق ذإت دلةل إحصائية ملفاهمي
إملوإطنة ابلنس بة للجنس ،وختتلف نتاجئ درإستنا مع نتيجة درإسة إلرش يدي ( (2006إليت أظهرت عدم وجود
إختالف يف درجة متثل إملعلمني للمفاهمي إلوطنية للجنس.
إلفرضية إلثالثة :توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف تعزيز قمي إملوإطنة ابختالف إلتخصص .
إجلدول ( )03يوحض نتاجئ إلفرضية إلثالثة
إملتوسط الاحنرإف درجة ت إحملسوبة مس توى إدللةل
جحم
إدللةل إلحصائية
إلعينة إحلسايب إملعياري إحلرية
غري دإل
0.05
0.020
78
إلتخصص
10.365 74.236
40
الاديب
إلتخصص
11,549 74.200
40
إلعلمي
يشري إجلدول رمق ( )04إىل أن عدد إلتالميذ إلدبني مه ( )40تلميذ و تلميذة وإملتوسط إحلسايب يف قمي
إملوإطنة هو (  ،)74,236والاحنرإف إملعياري إذلي يقدر بـ( )10.365أمـا فامي خيــص عـدد إلتالميذ
إلعلميني()40تلميذ وتلميذة ،وإملتوسـط إحلسايب يســــاوي ( )74.200والاحنرإف إملعياري يقـدر بـ ()11.549
وقدرت "ت" إحملسوبـــة بــ( )8.231عند درجة إحلــرية ( )78عند مستــوى إدللةل ( ،)0.05وابلتايل فهيي غري دإةل
عند  0.05و منه إلفرضية إلثالثة غري حمققة أي أنه ل توجد فروق ذإت دلةل إحصائية يف قمي إملوإطنة تبعا ملتغري
إلتخصص.
ويرجع ذكل إىل أن إخلطط وإملناجه إدلرإس ية لكها تركز بصورة أكرب عىل مفاهمي إلرتبية إملدنية ،من أجل
إلوصول جبيل من إملهندسني وإلطباء والاخصائيني إلنفسانيني ومعلمني ...إخل ،إذلين يقع عىل عاتقهم تربية إلنشء
إجلديد ،وإتفقت هذه إلنتيجة مع نتيجة درإسة إلشوحيات ( )2003إليت بينت وجود فروقا ذإت دلةل إحصائية يف
درجة متثل إلطلبة ملفاهمي إملوإطنة تعزى للتخصص ،بيامن إختلفت هذه إلنتيجة مع درإسة إلرش يدي ( )2006إليت
أظهرت وجود إختالف يف درجة متثل إملعلمني للمفاهمي إلوطنية تعزى للتخصص .يف حني إختلفت مع نتيجة .كام
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خلص (هالل وأخرون )200،إىل رضورة إحدإث نقةل نوعية يف أساليب إلتدريس وتطوير إملناجه إلرتبوية إملتعلقة
ابلرتبية إلوطنية جلعلها أكرث فاعلية.
 إقرتإحات إدلرإسة: إبرإز أمهية دور مفهوم إملوإطنة يف تشكيل إلسلوك إلقومي دلى إلش باب من خالل إلقيام بندوإت تربوية. حماوةل بناء تصور وإحض للمعىن إحلقيقي للموإطنة وترس يخها دلى إلش باب لضامن جتس يدها أثناء إلتفاعالتالاجامتعية يف إحلياة إليومية للفرإد من خالل توجهيات الاساتذة يف إحملارضإت.
 إلتشجيع عىل إلبحث يف درإسات ختص إلرتإث إجلزإئري وثقافات إلبدل واترخيه. تدعمي إسرتإتيجية إملوإطنة إحلقة يف إجملمتع إجلزإئري من خالل إعادة إلنظر يف إلعديد من إلقوإعد إحلالية مبا يتالءموطبيعة ومتطلبات إدلميقرإطية وحقوق إلنسان.
 عىل لك مثقف أن يقوم بوإجبه جتاه وطنه وجممتعه من خالل مساعدة إلفرإد عىل فهم إحلقائق ابملوضوعية وحماربةمجيع أشاكل إلعنف وس نحول تقدميه يف خمطط لتصور أمنوذج موإطنه يف إجملمتع إجلزإئري.
 توعية إلطلبة إىل إدلور إذلي تلعبه إملوإطنة دإخل إجملمتعات مبا يف ذكل إجملمتع إجلزإئري إذ تعد عامل بناء يف حتقيقإلامتسك الاجامتعي وإلتوإفق ومن مث إلتمنية الاجامتعية وعليه فان درإسة تصورإت فئة إلساتذة إجلامعيني من شأنه أن
يعطي لنا فكرة جيدة عن إلتصورإت إلسائدة دإخل إجملمتع إجلزإئري
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 قامئة إملرإجع: إلصبيح عبد هللا انرص :)2005( ،إملوإطنة كام يتصورها طالب إملرحةل إلثانوية يف إململكة إلعربية إلسعودية وعالقةذكل ببعض إملؤسسات إجامتعية إللقاء إلثالث عرش لقادة إلعميل إلرتبوي إلسعودية.
 إلقاري  ،مسيحة بنت عبد هللا عباس )2005 (،توظيف إلتقنية يف الارتقاء ابملوإطنة – درإسة مقدمة يف إللقاءإلثالث عرش لقادة إلعميل إلرتبوي إلسعودية .
 دإئرة إملعارف إلربيطانية  ( 2004 ):إملوإطنة مقابل إملوإطنة إلثقافية. عبدإحلافظ :) 2007 ( ،إملوإطنة حقوق ووإجبات ،مركز ماعت لدل رإسات إحلقوقية وإدلس تورية ،إلقاهرة. موريس أجنرس)2004( ،مهنجية إلبحث إلعلمي يف إلعلوم إلنسانية ،ترمجة بوزيد حصرإوي و أخرون ،دإر إلقصبةإجلزإئر .
إلعامر )  ( 2005أثر الانفتاح إلثقايف عىل مفهوم إملوإطنة دلى إلش باب إلسعودي درإسة إس تكشافية ،درإسة مقدمةللقاء إلس نوي إلثالث عرش لقادة إلعمل إلرتبوي ابدإرة إلرتبية وإلتعلمي ابلسعودية.
إلكوإري  ،عيل خليفة:) 2001( ،إملوإطنة إدلميقرإطية يف إلبدلإن إلعربية  ،مرشوعات درإسات إدلميقرإطية يف إلبدلإنإلعربية ط 1بريوت.
إملوسوعة إلعربية )1996( ،إلسعودية ar.awikipedia .org /wikiحامد عبد إلسالم زهرإن  ،إلتوجيه وإلرشاد إلنفيس ،)2005( ،دإر عامل إلكتب ،إلطبعة إلرإبعةسايم محمد ملحم ،) 2007(،مبادئ إلتوجيه وإلرشاد إلنفيس ،دإر إملسرية للنرش وإلتوزيع ،إلردن.سعيد إدلين بن طوابل،سامية اييح(:)2016دور إملدرسة يف تمنية قمي إملوإطنة دلى إملتعلمني،مرحةل إلتعلمي إملتوسطوإلثانوي منوذجا،جمةل إلعلوم الانسانية و الاجامتعية  ،إلعدد ،23إجلزإئر
سامرة عصام منر عزيز  ،)1992( ،حمارضإت يف إلتوجيه وإلرشاد ،عامن ،دإر إلفكر للنرش وإلتوزيع.عبد هللا إلطرإونة  ،)2009(،مبادئ إلتوجيه وإلرشاد إلرتبوي  ،دإر ايفا إلعلمية للنرش وإلتوزيع ،إلردن ،عامن.فوزي غرإيبية )2002(،أساليب إلبحث إلعلمي يف إلعلوم الاجامتعية و إلنسانية ،ط  ،3دإر وإئل ،إلردن.محمد حمروس إلش ناوي ،وإلتوجيري ،محمد ،)1996( ،إلرشاد وحتدايت إلعرص .إملؤمتر إدلويل إلثالث ملركز إلرشادإلنفيس ،جامعة عني مشس .
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/118828/citizenship,
إلس يد ايسني (: )2002إملوإطنة يف زمن إلعوملة. -خادل قروإين  :إجتاهات إملعارصة للرتبية عىل إملوإطنة  ،جامعة إلقدس .
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إسهامات الإرشاد في تعزيز قيم المواطنة

أ .الزهرة بومهراس أ .توفيق بن يمينة إ :فاطمة معريإت

 فوزي مهيويب  )2014(،سعد إدلين بوطبال  ،إجتاهات إلش باب إجلزإئري حنو إملوإطنة يف إجلزإئر  ،جمةل إلعلومالانسانية و الاجامتعية  ،إلعدد ، 14إملركز إجلامعي غلزيإن إجلزإئر،
إحلبيب ،فهد إبرإهمي( : )2005تربية إملوإطنة الاجتاهات إملعارصة يف تربية إملوإطنة  ،جامعة إملكل سعود إلرايضإلسعودية .
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عرس القراءة وعالقته ابلتوافق النفيس دلى تالميذ الس نة اخلامسة ابتدايئ.
أ .ونوغي حبيبة،
مرابح امحد تقي ادلين
جامعة املس يةل.
جامعة الاغواط
 امللخص:الس نة اخلامسة
هدفت ادلّ راسة احلالية اىل تبيني العالقة بني عرس القراءة والتّوافق النّفيس دلى تالميذ ّ
ابتدايئ ،وذكل ابلجابة عىل التّساؤل التالية:
 -1هل توجد عالقة ّ
دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق النّفيس وأبعاده(الشّ خيص ،الرسي ،املدريس ) دلى
الس نة اخلامسة ابتدايئ ؟
ع ّينة من تالميذ ّ
ّ
 1-1هل توجد عالقة دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق الشّ خيص (اذلايت) دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
 2-1هل توجد عالقة عكس ية ّ
دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق الرسي دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
 3-1هل توجد عالقة ّ
دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق املدريس دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
 -2ل توجد فروق ذات دلل احصائية بني الانث و ّاذلكور يف عرس القراءة دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
 -3ل توجد فروق ذات دلل احصائية بني الانث و ّاذلكور يف التّوافق النّفيس اللكّي دلى أفراد عينّة ادلّ راسة.
الس نة اخلامسة ابتديئ مبدينة الغواط  ،حيث
تكونت ع ّينة ادلّ راسة الّنّ ائية عبارة عن ( )60معرسا قرائيا من تالميذ ّ
( )38تلميذا من ّاذلكور و( )22تلميذة من الانث .
ومت اس تعامل الادوات ادلّ راسة اكلتايل:
(الزايت فتحي.)2007 ،
 مقياس التّقدير التّشخيص لصعوبة القراءة ّ اختبار رمس الرجل ّلذلاكء (جودانيف هارس .)1926، قامئة مالحظة سلوك ّالطفل (التّوافق النّفيس )( راسل.ن .اكسل .)1961،
وجاءت نتاجئ ادلّ راسة اكلتّايل :
 -1ل توجد عالقة ّ
دال احصائيا بني عرس القراءة والتوافق النفيس وأبعاده (الشخيص،الرسي،املدريس ) دلى ع ّينة
الس نة اخلامسة ابتدايئ .
من تالميذ ّ
 1-1ل توجد عالقة ّ
دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق الشّ خيص (اذلايت) دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
 2-1توجد عالقة عكس ية ّ
دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق الرسي دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
 3-1ل توجد عالقة ّ
دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق املدريس دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
ّ
 -2ل توجد فروق ذات دلل احصائية بني الانث واذلكور يف عرس القراءة دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
 -3ل توجد فروق ذات دلل احصائية بني الانث و ّاذلكور يف التّوافق النّفيس اللكّي دلى أفراد عينّة ادلّ راسة.
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Summary of the study: The present study is trying to focus on one of the most
common problems faced by the schools, under the title of "the relationship between
dyslexia and psychological adjustment at the fifth year primary students.
The study questions are as follow:
- Is there a statistically significant relationship between dyslexia and psychological
adjustment (personal, family, school for members of the research sample?
The final study sample are (60) insolvent students with dyslexia in the fifth year
of the city of Laghouat (38) male students (22) female students. The tools used by the
researcher are:
-Scale assessment of diagnostic trouble reading ( Fathi El Zayat,2007 ) .
- Test of intelligence (Drawing men) ( Godanev Harris,1926) .
- List of observing the behaviour of the child (psychological adjustment) ( Rastle. N.
Cassel, 1961). The results of the study are:
1- there is no significant statistical relationship between dyslexia and psychological
adjustment (personal, family, school) in a sample of pupils in primary school the fifth
year.
1-1 There is no statistically significant relationship between dyslexia and personal
adjustment for members of the research sample.
1-2 There is a statistically significant relationship between dyslexia and family
adjustment for members of the research sample.
1-3 There is no statistically significant relationship between dyslexia and school
adjustment for members of the research sample.
1 - There is no statistically significant difference between males and females in dyslexia
among members of the research sample.
2- There is no statistically significant difference between males and females in
psychological adjustment among members of the research sample.
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مقدمة:
ّ
يشّك العرس القرايئ أحد احملاور الساس ية الها ّمة لصعوابت التّعمل الاكدميية ان مل يكن احملور السايس والمه
املتخصصني يف جمال صعوابت التّعمل  ،أن عرس القراءة ميث ّل السبب ّالرئييس
فهيا  ،حيث يرى العديد من الباحثني ّ
وراء الفشل املدريس  ،فهو يؤثّر عىل صورة ّاذلات دلى التلميذ  ،وعىل شعوره ابلكفاءة ّاذلاتية  ،وأكرث من هذا
السلوك الالتوافقي  ،والقلق ،والافتقار اىل ادلّ افعية ،والقصور يف
فعرس القراءة ميكن أن يقود اىل العديد من أمناط ّ
السلوك الاجامتعي والانفعايل.
ّ
كام يرى ابحثون أخرون أن عرس القراءة متث ّل أكرث أمناط صعوابت التّعمل الاكدميية ش يوعا وأ ّن ()80%
من التّالميذ ذوي صعوابت التّعمل دلهيم عرس يف القراءة .
ا ّن عرس القراءة يه حال يكون فهيا الفرد خمتلفا عن الخرين يف معليات التّفكري والتّعمل وما يتطلّبانه من
السمعي والبرصي  ،وختزين املعلومات و ّالرموز والتّعامل معها ،واس تدعاهئا يف معليات الت ّصال اللّغوي
همارات الدراك ّ
وغري اللّغوي والتّعمل  ،حيث جيد املصاب هبا صعوابت يف ترمجة اللّغة اىل أفاكر ،أو يف التّعبري عن الفاكر  ،أو يف
فهم معىن اللكامت املكتوبة .
سواي
وتمكن اخلطورة يف مشلكة عرس القراءة يف كوهنا صعوبة خفيّة  ،ذكل ل ّن من يعاين مّنا عادة ما يكون ّ
 ،ول يالحظ ّ
خاصة  ،حبيث ل جيد املعلمون ما يقدّمونه
املعمل أو الهل أيّة مظاهر شاذة تس توجب تقدمي أيّة معاجلة ّ
هلم الّ نعهتم ابلكسل وال ّالمبالة أو التّخلف والغباء ،وتكون النتيجة ّ
الطبيعة ملثل هذه املامرسات  ،تكرار الفشل
الترسب املدريس .
و ّالرسوب وابلتّايل ّ
غري أ ّن ما حيتاجه هؤلء التّالميذ هو وجود بيئة تعلميية ودمع درايس مالمئني ورعاية فردية مناس بة للتّعامل مع
القوة و ّالّتكزي علهيا وتعزيزها ،وتقليص مواطن الضّ عف احملدّدة دلهيم .
نوايح ّ
الصحة النّفس ية عند الطفل بتحقيق قدر
الصحة النّفس ية لهؤلء الطفال ،وتتأكّد ّ
كام وجب ّالّتكز عىل ّ
تذوق ّذلة النّجاح  ،و ّ
تعمل
من التّوافق النّفيس  ،وذكل ابش باع حاجاته النّفس ية والانفعالية ّ
اكحلب والمن والطمأنينة و ّ
السلوك العدواين
الاعامتد عىل ّاذلات و اكتساب الاس تقاللية ّاذلاتية مع الوقت  ،وعدم الشّ عور ابلنّقص وظهور ّ
والضطراابت الانفعالية ،و ّ
لك ذكل ليواصل منوه اجلسمي والنفيس والنفعايل منوا سلامي وطبيعيا.
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 مشلكة ادلراسة:يعد عرس القراءة من اضطراابت الكرث ش يوعا و الخطر أاثر عىل مس تقبل القارئ املتعمل بصفة عامة ،
ولنه ميكن اعتبار القراءة مبثابة بوابة لكتساب مجيع املعارف املدرس ية الخرى ،ويف حال ظهور مشألك عىل مس توى
هذه الخرية يتوجب علينا التكفل ابلطفال اذلين يعانون من مثل هذه املشألك وليك تقوم هبذه املهمة لبد من كشف
أرسار هذا الاضطراب أن يبني أمه العوامل احملددة للمتكن من وضع تصور حقيقي و واحض هل.
فالطفل اذلي يعاين من صعوابت يف القراءة ل ترجع أس بابه اىل نقص يف اذلاكء و امنا يعود ذكل اىل جعز
عىل مس توى اكتساب املياكنزيمات الساس ية للقراءة.
ذلكل أجريت حبوث عديدة يف هذا امليدان بغية اجياد حلول من شاهنا أن حت ّد من صعوابت هذا العائق
دلى الطفال واثره عىل حصهتم النفس ية .
ويظهر التلميذ املعرس قرائيا تناقضا كبريا يف حتصيهل ادلرايس ،حيث قد يكون متفوقا يف الرايضيات وجييد
الرمس بطريقة ابداعية قد تكرب س نه بكثري ،ويف نفس الوقت ل يس تطيع قراءة نص اىل ابرتاكب اخطاء متعددة ،
يدرس
ونفس اليشء ابلنس بة للفهم القرايئ ،حيث يّتك هذا الامر املعلمني يف حال ذهول خاصة وأن املعمل عندان ّ
القراءة والرايضيات والرمس...
ومنه قد ل س تطيع بعض املعلمني فهم الامر ،حيث يظهر هلم أن التلميذ قد يكون همامت مبادة دون
الاخر....ويبدا اذلم والش مت هذا قد يؤثر عىل توافق التلميذ يف كثري من ابعاده ،وبعد ظهور النتاجئ وعالمة التحصيل
ينتقل الامر اىل الاابء خاصة اذا اكنوا غري متفهمني فينعت املعرس ابلغيب وغري املهمت ،وتبدا املقارانت بني التالميذ يف
القسم من قبل التالميذ أنفسهم ومن قبل املعلمني  ،اكحتقار املعرس اذلي هو يف نظر بعظهم غيب ومقارنة ادائه
ابملمتازين اذلين ل يعانون من أي يشء  ،ومن لك هذا الضغط قد ينشئ عند التلميذ مشألك نفس ية قد تظهر عىل
شّك سوء توافق نفيس بأبعاده الشخيص واملدريس والارسي.
ومما س بق أدّى بنا ذكل اىل طرح الس ئةل التالية:
 -1هل توجد عالقة دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق النّفيس وأبعاده (الشّ خيص ،الرسي ،املدريس) دلى
عينة من تالميذ الس نة اخلامسة ابتدايئ ؟
ويندرج حتت هذا التساؤل مجموعة من التساؤلت الفرعية:
1-1هل توجد عالقة دال احصائيا بني عرس القراءة والتوافق الشخيص (اذلايت) دلى أفراد عينة ادلّ راسة؟
 2-1هل توجد عالقة دال احصائيا بني عرس القراءة والتوافق الرسي دلى أفراد عينة ادلّ راسة ؟
 3-1هل توجد عالقة دال احصائيا بني عرس القراءة والتوافق املدريس دلى أفراد عينة ادلّ راسة ؟
 -2هل توجد فروق ذات دلل احصائية بني الانث واذلكور يف عرس القراءة دلى أفراد عينة ادلّ راسة ؟
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 -3هل توجد فروق ذات دلل احصائية بني الانث و اذلكور يف التوافق النفيس وأبعاده دلى أفراد عينة ادلّ راسة
؟
 أمهية ادلراسة :وتتلخّص أمهّية ادلّ راسة احلالية يف النقاط التالية. كون عرس القراءة موضوع يش تيك منه عدّ ة تالميذ عىل املس توى الوطين والعاملي يف املرحةل الابتدائية حيث وصلتنس بة انتشاره بني التالميذ حسب ادلراسات بني ( 15و )%20من تالميذ املدارس.
 حماولته تسليط الضوء عىل رشحية املعرسين قرائيا ومعرفة مدى حتقيقهم للتوافق النفيس . حماول اعطاء نظرة حول العرس القرايئ وحول التوافق النفيس من خالل الطار النظري للبحث. قد تفتح هذه ادلراسة البواب دلراسات جديدة تنطلق من نتاجئ هذه ادلراسة. تتعرض هذه ادلراسة اىل عينة جزائرية تاكد تكون هممةل من طرف املعلمني. التّأكد من وجود عينة تش تيك من عرس القراءة يف املس توى الابتدايئ وابلتحديد الس نة اخلامسة. الهدف من ادلراسة :كام هتدف ادلّ راسة احلالية اىل: التأكد من وجود العالقة بني عرس القراءة والتّوافق النّفيس دلى أفراد عينة ادلراسة. التأكد من وجود العالقة بني عرس القراءة والتّوافق الشّ خيص ( اذلايت) دلى أفراد عينة ادلراسة. التأكد من وجود العالقة بني عرس القراءة والتّوافق الرسي دلى أفراد عينة ادلراسة. التأكد من وجود العالقة بني عرس القراءة والتّوافق املدريس دلي افراد عينة ادلراسة. التأكد من وجود بني الانث و ّاذلكور يف متغري عرس القراءة دلى أفراد عينة ادلراسة. التأكد من وجود الفروق بني الانث و ّاذلكور يف متغري التّوافق النّفيس دلى أفراد عينة ادلراسة.الاطار النظري لدلراسة
 -1مفهوم عرس القراءة:
ّ
 1-1تعريف "أن فان هوت"(" :)Anne Van Hout,1998العرس القرايئ هو اضطراب تعمل القراءة  ،مع رضورة
السمعية أو النّورولوجية  ،وتوفر املناخ املدريس املالمئ كام أهنّ ا تسفر عن
التّقدير العادي ّلذلاكء وغياب الاضطراابت ّ
اضطراابت معرفية أساس ية"(.)Anne Van Hout,1998:22
ّ
 2-1تعريف سهري محمد أمني(" :)2000هو فقدان القدرة عىل القراءة  ،وهو تأخّر يف منو املياكنزيم اذلي ميهّد ويؤلف
قدرات القراءة ،حيث يؤدّي اىل عرس القراءة اذلي ميث ّل مشألك خاصة من وهجة النّظر ّ
الطبية والتّعلميية  ،ويكون
الّضورية للقراءة كقصور وظيفي معزول يف خشص
التّأخر يف منو العمليات املعرفية يف املخ واليت تنّسق القدرات ّ
طبيعي" (سهري محمد أمني .)17: 2000،
ّ
 3-1تعريف ّ
منظمة الص ّحة العاملية لعرس القراءة" :يه صعوبة دامئة يف تعمل القراءة واكتساب ألياهتا عند أطفال أذكياء
ملتحقني عادة ابملدرسة ول يعانون من أي مشلكة جسدية أو نفس ية موجودة مس بقا" (اين دميون .)15 :2006،
ومن خالل ما ّمت التّطرق اليه من تعريفات سابقة ميكننا أن نعطي التّعريف التّايل لعرس القراءة  :حيث يه
اضطراب يظهر يف عدم قدرة التّلميذ عىل قراءة أو فهم ما يقرأ قراءة صامتة أو هجرية وعدم القدرة عىل ّ
فك وتفسري
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ابلرمغ من توفّره عىل ذاكء متوسط أو مرتفع  ،وامتالكه حلواس سلمية  ،وخلوه من
ّالرموز الكتابية والتّعرف علهيا ّ
العيوب العصبية أو الاضطراابت الانفعالية والاجامتعية والس يكولوجية مع وجود الفرص التعلميية املالمئة  ،حيث
الصعوبة اىل من ّو أاكدميي مضطرب .
تؤدّي به هذه ّ
 -2أس باب عرس القراءة  :لقد تعدّدت النّظرايت اليت ّفرست اضطراب عرس القراءة  ،مفّنا من أرجع الاضطراب اىل
أس باب وراثية  ،ومّنا من ّفرسه عىل أساس عصيب ابلضافة اىل النّظرايت اليت أرجعت الس باب فيه اىل أس باب
نفس ية  ،وهناك من أرجعها اىل عوامل اجلسمية و الاجامتعية .
 1-2الس باب الوراثية  :لقد أشارت العديد من ادلّ راسات أ ّن للجانب الورايث دور كبري يف ظهور عرس القراءة  ،ومن
بني هذه ادلّ راسات جند :
أ -دراسة "دوبراي ابدريغ مليكني" :ويه دراسة مقارنة بني مجموعة أطفال معرسين ومجموعة أخرى لطفال غري
خيص هذا الاضطراب و 7
توصل الباحثان اىل أن ٪ 40من الطفال املعرسين هلم سوابق عائلية فامي ّ
معرسين ،و ّ
توصال أيضا اىل أن طفلني من مخسة أطفال معرسين ينحدرون من
٪من الطفال غري املعرسين هلم سوابق  ،و ّ
عائالت دلهيا اضطراب عرس القراءة  ،مقابل  6مرات اقل من اجملموعة الضابطة.
ب" -دراسة هاجلورن ونوري" ( : )Hallgren et Norriواليت أقميت عىل  45توأما  12 ،مّنم توأم حقيقي و33
مّنم غري حقيقي  ،فوجد أن ّه عند التّوامئ احلقيقية عرس القراءة يوجد بنس بة  ٪ 100مقابل  ٪33دلى التّوامئ غري
احلقيقية رمغ توفّر رشوط تربوية و مدرس ية مامتثةل.
ّ
ومن هجة أخرى بيّنت الحصائيات أن نس بة الصابة بعرس القراءة عند اذلكور تفوق نس بة الصابة هبا
عند الانث ب  4اىل  10أمثال  ،وقد يرجع ذكل اىل ضعف قدرة ّاذلكور يف اللّغة و أمورها مقارنة مع البنات أو اىل
أن ّاذلكور أكرث عرضة لالصابة العصبية اليت تؤثّر يف تكوين امللاكت اللغوية
)Debray Pierre ,1971: 38( .
تنوعت التّفسريات العصبية والفس يولوجية لضطراب عرس القراءة مفّنا من اعترب
 2-2الس باب العصبية  :لقد ّ
املشلكة متعلّقة ابلدراك البرصي واحلريك و ّاذلاكرة البرصية  ،ومّنا من اعتربها مشلكة لغوية دقيقة  ،وميكن أن نوحضّ
ذكل من خالل تتابع ادلّ راسات التّالية يف هذا اجملال :
أ-دراسة "أورتون"(  :) Orton 1925اذلي قام بعرض نظريته عن س يطرة جانب من املخ عىل اجلانب الخر
وعالقة ذكل بعرس القراءة (مع العمل أن النّصف المين للمخ يس يطر عىل اجلانب اليرس يف حركة أعضاء اجلسم
والنّصف اليرس ّ
يتحّك يف أعضاء اجلانب المين).
ويرى "اورتون" أ ّن صور املرئيات أو احلروف أو اللكامت ي ّمت حفظها يف ّاذلاكرة يف الك نصفي املخ المين
واليرس عىل شّك صورتني لشّك واحد  ،كام حيدث متاما يف حال املرأة العاكسة  ،ويرى أ ّن معلية ّ
تعمل القراءة
تتض ّمن انتقاء صورة من ذاكرة النّصف املس يطر يف حال س يطرة احد نصفي املخ عىل الخر واليت تكتسب مبكّرا عند
الطفل( الهمينة) وهنا ل يواجه ّ
الطفل أية صعوبة يف تعلّمه القراءة.
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أ ّما اذا مل يمتكّن هذا ّ
الطفل عند بداية تعلّمه للقراءة من تمنية وتغلب احدى اجلهتني عىل الخرى فان ّه
الرصاع من عدم وجود نظام واحد لتتابع
الرصاع بني نصفي املخ  ،وينتج هذا ّ
يواجه عدّ ة مشالكت انش ئة عن ّ
ّ
احلروف  ،فهيي أحياان يف ّاّتاه الميني وأحياان يف اّتاه اليسار وفق تغليب نصف عىل الخر ،وهو ما يؤدّي اىل عكس
التّتابع ّ
الطبيعي حلروف اللكمة.
وهذا الخفاق يف همينة جانب خمّي عىل الخر يؤدّي اىل خلل وظيفي يظهر يف الدراك البرصي و ّاذلاكرة
البرصية  ،أو يف حركة العينني ّاذلي ييسء اىل التّنس يق بني العينني وتوجيه النّظر ذلكل نالحظ أ ّن املعرسين خيلطون
بني احلروف ذات الشّ ّك املتشابه مثال:
) - n/m-w B-p/uي ت/ب-ن/ز-ر) .
ّ
و لقد أرجع" جيشونيد" هذه الاختالفات يف جانيب املخ من النّمط الطبيعي اىل أليات عا ّمة يف النّمو يف
املرحةل اجلنينية اليت قد تؤدّي اىل منو شاذ لبعض أجزاء اجلهاز املناعي ،و كذا المنو الغري متناظر لدلّ ماغ  ،ويشري اىل
دور الهرمون ّاذلكري(التستسّتون) يف اماكنية احداثه لمنو مفرط لبعض املناطق ادلّ ماغية املسامهة يف البصار املاكين
ويف التّنس يق البرصي احلريك (حركة العينني) هذا عن الدراك البرصي ودوره يف ظهور الاضطراب  ،الّ أ ّن هناك
السمعي حني جيد ّ
الصوت ،مثل:
املتعمل صعوبة يف التّميزي بني احلروف املتشاهبة يف ّ
من يرجعه اىل خلل يف الدراك ّ
/ /u-e/m-n/p-bذ-ت/خ-غ/ز-س( /جلجل عبد اجمليد .)65: 1995،
 3-2الس باب النّفس ية :
ّ
أ -اضطراب العمليات النّفس ية والعقلية  :لقد اس تدل العلامء من خالل أحباهثم عىل أن قصور الانتباه والاضطراب يف
السمعية والبرصية
السمعي والدراك البرصي وما يّتت ّب عليه من قصور يف تكوين املفاهمي وقصور يف ّاذلاكرة ّ
الدراك ّ
ميكن أن يؤدّي اىل صعوابت يف القراءة .
ّ
ّ
ب -اخنفاض مس توى القدرة اللغوية  :لها مظاهر عديدة تتعلق ابلقدرة عىل التّفكري( تكوين املفهوم ) والتّعبري اللغوي ،
ّ
فالطفل يس تطيع أن يفهم اللّغة لكنّه ل يقدر أو جيد صعوبة يف تعبري اللّغة بسبب اجياد صعوبة يف اس تخدام قواعد الّلغة
ّ
ل
ا ّلس مية  ،أو أنه ل يقدر أثناء الالكم أن ّ
ينظم أفاكره .
يتعرض ّ
الطفل اىل صعوبة يف النّطق والقراءة  ،وهنا وجب تشجيعه وجعل النّشاط القرايئ
ج -اخنفاض ادلّ افعية  :قد ّ
ابلصور امللونة والغاين واملوس يقى وغريها (حافظ عبد الفتاح .)95.94 :2000 ،
حمبّبا اىل نفسه عن طريق الاس تعانة ّ
ولتأكيد عالقة الصابة بعرس القراءة واجلانب العاطفي  ،فان بعض الباحثني قد ذهبوا اىل حد تسمية هذا
الاضطراب (ابدليسليكيا العاطفية) مّنم (لواني  )1959حيث يّتمج صعوابت اكتساب القراءة….اضطراابت يف المنو
النفيس العاطفي  ،أين يكون الطفل قد عاىن قصورا عاطفيا (جهرا أو اهامل) أو اضطراابت عالية خطرية.
الصعب متيزي هذا النّوع من عرس القراءة املعروف اصطالحا (اكجالر
وحسب" لواني" قد يكون من ّ
هوجيث . )57 :1999 ،
الصدد جند دراسة "جمفرون وأخرون"  1991اذلين ط ّبقوا اختبار لقياس همارة متيزي
ويف هذا ّ
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الصحيح لزواج البنية اليقاعية (لك صوتني متشاهبني) (تعوينات
توصلوا اىل أن ّه دلا املعرسين جعز يف التّميزي ّ
التّعبري و ّ
عيل .)106 :1983 ،
 4-2الس باب التّعلميية :تنشأ الس باب اليت تؤدي اىل الاضطراابت يف املرحةل الابتدائية عن مناجه و وسائل التّعلمي
فغالبا ما هتمل املناجه الفروق الفردية.
أ -الفروق الفردية :فاملناجه املطبّقة وضعت عىل أساس أن ّ
لك التّالميذ متشاهبني دون اعتبار القدرات واملهارات
اخلاصة بّك تلميذ ،يف حني أن لّكّ خشص قدراته عىل ّ
التعمل والاستيعاب (فهمي مصطفى .)121 : 2000
ّ
ّ
ّ
ب -دور املعمل :يلعب املعمل دورا هم ّما فهو مبثابة املو ّجه اذلي يقود التّلميذ اىل الهداف املر ّجوة ّ
وحّت يقوم بدوره
عىل أمكل وجه جيب أن يمتتّع بتكوين متني يسمح هل أن يعرف حاجات التلميذ وهماراته ابلنّس بة لّك مادة يقوم
بتدريسها  ،أ ّما ابلنّس بة للقراءة مفن املفروض أن يكون ّ
املعمل واعيا بطرق اكتساب القراءة عند التلّميذ لّك مرحةل ليك
ل يقع يف اخلطأ (فهمي مصطفى ،2000ص .)121
ت
ّ
ّ
ج -نقص الاس تعداد ّ
لتعمل القراءة :ليك يمتكّن التّلميذ من تعمل القراءة جيب أن تكون دليه اس تعدادات للتعمل و متثل
السمعي  ،الدراك البرصي ،
هذه الاس تعدادات يف قدرات وأمناط السلوك  ،القدرات املعرفية  ،الدراك ّ
والاس تعداد النّفيس للقراءة  ،فّكّ هذه الاس تعدادات تدخل يف ّ
تعمل التّلميذ للقراءة (بوفالح كرمية .)38 : 2007،
املقررات ادلّ راسة ل يتناسب مع ميول وقدرات التّلميذ  ،أو أ ّن املّنج طويل
د -الربامج و املناجه :قد يكون حمتوى ّ
حبيث يبذل ّ
املعمل هجده ووقته يف اكامل الربانمج  ،وهذا ما جيعهل يغفل عن الفروق الفردية واختيار طرق التّدريس
املالمئة (أمحد عبد هللا وفهمي مصطفى .)121.120: 2000،
وقد ّبني "مسى رويح الفيصل"  1998أ ّن مشالكت القراءة دلى ّ
الطفل العريب ترجع دلور الرسة
ووسائل العالم املدرس ية وكتاب أدب الطفال اذلين مل يل ّموا املاما اكفيا بعمل نفس الطفال (حافظ عبد الفتاح ،
.) 95: 2000
من خالل ّ
لك هذه ادلّ راسات اليت ّفرست عرس القراءة  ،ميكننا القول أن ّه ل يوجد سبب واحد لالصابة
بعرس القراءة  ،ل ّن الس باب ّتمع بني الوراثة والعصبية الفزييولوجية ،ابلضافة اىل اضطراب يف النّمو اللغوي
والس باب الانفعالية والعاطفية.
-3أنوع عرس القراءة :
الصويت(ادلسليكس يا الصوتية) :ل يس تخدم العالقات بني الرسوم(احلروف أو مجموعة احلروف)
 1-3عرس القراءة ّ
ّ
وأصوات (الوحدات الصوتية اليت متث ّل قاعدة اللغة) اس تخداما سلامي فنالحظ اضطرااب انتقائيا يف قراءة أش باه اللكامت
(لكامت خمّتعة) بيامن قراءة اللكامت العادية واللكامت ذات النّطق غري العادي يكون سلامي نسبيا ،وهذا الاضطراب
ميكنه التّشويش بشّك حاد جدا عىل تعمل القراءة  .حيث تكون فيه لك لكمة يف اللّغة لكمة جديدة يف بداية التّعمل
وهذا النّوع من عرس القراءة يصاحبه عادة اضطراب يف اللّغة املكتوبة(عرس المالء الصويت) فاللكامت املعروفة تكون
ابلنّس بة للغالبية مضبوطة امالئيا بيامن جيد ّ
الطفل صعوبة كبرية يف كتابة ما ي ّمت امالؤه عليه من أش باه اللكامت بطريقة
حصيحة.
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الصوتية اضطراابت مرتبطة ابللّغة الشّ فوية فهم يواهجون صعوابت
نالحظ أيضا عند املصابني بعرس القراءة ّ
للصور
الرسيع ّ
عند ترديد اللكامت  ،ومتث ّل همام تذكر اللكامت اليت تبدأ بصوت معني(التّدفق الصويت) وأيضا ا ّلرسد ّ
تتكون مّنا اللكامت أو يف التّعامل مع هذه
ابلنس بة هلم مشلكة  ،ومه جيدون صعوبة يف عزل الوحدات ّ
الصوتية اليت ّ
الصويت  ،أي أهنم
الصوت الول وّتزئة اللكامت…) ومه يبدون ما يس ّمى اضطراب الدراك ّ
الوحدات (اس تخراج ّ
تكون اللكامت ويف معاجلهتا.
يعانون من صعوابت يف الت ّعرف عىل الوحدات الصوتية اليت ّ
ومه ل يس تطيعون ادراك اللّغة الشّ فوية و ّتصورها ابعتبارها سلسةل من الوحدات أو املقاطع (مثل املقطع
الصوتية) وكثريا ما يصاحب هذا الاضطراب قدرات حمدودة يف ّاذلاكرة اللّفظية قصرية الجل ،
أو املعىن أو الوحدة ّ
ّ
ويقابل الطفال املصابني هبذا النوع من عرس القراءة صعوابت يف خمتلف جمالت اللغة (أين دميون : 2006
.)108.109
ّ
السطحي يتعلق ابصابة يف طريق البطال اذلي يسمح ابلوصول مبارشة
 2-3عرس القراءة ّ
السطحية  :عرس القراءة ّ
اىل املفردات اللغوية ادلاخلية  ،وتكون صورة القارئ عندئذ عكس يّة جذراي  ،ا ّن الطفال املصابني هبذا النّوع من
الاضطراب يكونون قادرين عىل قراءة أش باه اللكامت (فهم يمتكّنون من حتقيق ترمجة احلروف اىل أصوات) لكّنم
يواهجون صعوابت كبرية عندما تعرض علهيم اللكامت غري العادية اليت يكون علهيم التّوصل الهيا مبارشة بطريقة املفردات
مبجرد رؤية اللكمة).
ادلّ للية (اليت تسمح ابلوصول املبارش اىل املعىن ّ
تكون هذه اللكامت فتقرا
فيالحظ أهنّ م مييلون اىل تنظمي هذه اللكامت  ،مبعىن اعادة رمس الصوات اليت ّ
لكمة ( ثعبان /ثع،ابن)/
ي
ان عرس المالء املصاحب لهذا النوع من عرس القراءة يكون شديدا و ّمتزي بأ ّن اللكامت تكتب كام تنطق
دون مراعاة لمالئه الصحيح (جنوا بدل من جنوى) ول نالحظ عند هؤلء الطفال اضطراب فامي يتعلّق ابللّغة الشّ فوية
الصويت أو جعزا يف ّاذلاكرة اللّفظية قصرية املدى  ،و جند يف هذا النّوع من عرس القراءة
أو اضطراب يف الوعي ّ
صعوابت يف املعاجلة املتعلّقة ابلبرص والانتباه  ،ول يس تطيع الطفال املصابني القيام مبعاجلة شامةل للشّ ّك الماليئ
لللكمة  ،فّك طفل يتحدّث كام لو اكن انتباهه حمدودا ببعض احلروف فقط (حرفني أو ثالثة) ويف كثري من الوقات
تظهر عىل هؤلء الطفال اضطراابت تتعلق ابلكتابة عن طريق النّقل  ،وقد يظهر علهيم أيضا ضعف يف أداء املهام
البرصية املتعلّقة ابلتّعرف عىل احلرف مضن "مشتتات الانتباه" .
ومن هجة نظر أطبّاء س يكولوجية اجلهاز العصيب ميكن أن يكون النّقص البرصي الانتبايه هو سبب
صعوابت القراءة عند هؤلء الطفال  ،مما يصعب تكوين معلومات عن املفردات اللّغوية المالئية يف ّاذلاكرة (أين
دميون .)111.110: 2006،
ي
 4-3عرس القراءة العميق ّ :متزي هذا النّوع من الاضطراب بعجز عىل املس توى الفونولويج ابلضافة اىل وجود أخطاء
دللية أثناء قراءة اللكامت املعزول  ،وعدم القدرة عىل قراءة اللكامت اجلديدة وأش باه اللكامت  ،لكنه يقرأ بطريقة جيدة
اجملردة كام جيد ّ
الطفل اذلي يعاين من عرس القراءة العميق صعوابت عىل مس توى التّمنية
لللكامت امللموسة واللكامت ّ
ّ
ابلضافة اىل ارتاكب أخطاء دللية  ،فهذا النّوع يؤدي اىل ظهور اضطراابت مصاحبة اكلضطراابت اللغوية واضطراب
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الصعوابت املصاحبة ّ
السري احلسن ّللّتبية (كرمية
الصور حيث تعيق هذه ّ
التّعرف عىل اللكامت انطالقا من ّ
للطفل ّ
بوفالح.)42 :2007،
-4عالج املعرسين قرائيا :
ّ
ّ
 1-4عالج صعوبة تفسري ّالرموز اللغوية وقراءهتا  :مثة طرق ثالث تس هتدف عالج صعوبة تفسري ّالرموز وقراءهتا ،
بعضها يبدأ ابحلرف وبعضها يبدأ ابللكمة  ،وبياهنا عىل النحو التايل :
أّ -
الطريقة الصوتية (طريقة جلينجهام  : ( Gillinghamوتس تخدم مع الطفال اذلين ل يقدرون عىل تفسري رموز
ابلطرق العادية  ،وتقوم عىل التّعامل مع احلروف الهجائية كوحدات صوتية أيضا ّ
اللكامت وقراءهتا ّ
ابلطريقة الهجائية ،
وتبدأ بتعلمي احلروف ّمث اللكمة ّمث امجلةل كام تس ّمى ّ
ابلطريقة ّالّتابطية لهنّ ا تعمتد عىل  - :ربط ّالرمز البرصي مع امس
احلرف .
 ربط ّالرمز البرصي مع صوت احلرف .ّ
(السمع) مع سامع الطفل لصوته.
 ربط حواس الطفل ّبّ -
الطريقة املتعدّدة احلواس (طريقة فرياندل  : ) Vernaldوتس تخدم مع الطفال اذلين مل يقرؤوا بعد أو من مه
حتصيلهم منخفض  ،وت ّمت عىل النّحو التايل:
 أن يشاهد ّاحلاسة البرصية .
الطفل اللكمة ويف هذا يس تخدم ّ
 أن ينطق ّالسمعية .
احلاسة ّ
الطفل اللكمة ويف هذا يس تخدم ّ
 أن يتّبع ّاحلاسة احلركية .
الطفل اللكمة ويف هذا يس تخدم ّ
حاسة اللّمس  ،ويه تتطلّب من لك من املعمل و ّ
 أن يتّبع ّالطفل (التلميذ)
الطفل اللكمة بأصبعه ويف هذا يس تخدم ّ
ما ييل :
ّ
 يكتب املعمل اللكمة عىل الس بّورة أو عىل الورقة  ،ويتّبعها ّيكرر هذه العملية حّت
الطفل بأصبعه لك جزء فهيا و ّ
يس تطيع أن يكتهبا من ّاذلاكرة بعد مسحها .
 يمتكّن ّاملدرس  ،ويكتهبا دون تتبّع .
الطفل بعدئذ من قراءة اللكمة اليت يكتهبا ّ
 ّيتعمل ّ
الطفل اللكمة املطبوعة بقراءهتا و كتابهتا .
 ّيتعمل ّ
الطفل كتابة اللكمة من ّاذلاكرة دون ّالرجوع اىل النّسخة الصلية.
 ّيتعمل ّ
الطفل لكمة جديدة من خالل تشاهبها مع لكمة س بق هل تعلّمها ،أي ميتكل القدرة عىل التّعممي.
الصوتية
ج -طريقة هيج كريك ( : )Hegg Kirkوتصلح مع املتخلّفني عقليا القابلني للتّعمل ويه تعمتد عىل نظام القراءة ّ
منظمة يف اطار مبادئ الت ّعلمي املربمج اذلي ّ
بطريقة ّ
يتحّك يف العملية التّعلميية ويعطي الطفل تغذية رجعية  ،تصحح
س
تحركة وتعلمي أصواهتا للطفال
خطأه و ّ
تصوب مساره اب مترار وتقوم عىل البدء ابس تخدام احلروف ّ
الساكنة مث امل ّ
جمرد متيزي واسّتجاع اللكامت وامجلل اىل فهم املادة املكتوبة
د -عالج صعوبة املادّة املقروءة (الفهم)  :يقصد ابلفهم ّتاوز ّ
لس تخالص الفاكر الرئيس ية اليت تتض ّمّنا ويشمل هذا تفصيل اجلوانب التالية :
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 اس تخالص املفاهمي اليت تتجاوز معىن اللكمة أو املفردة اىل املعىن القامئ بني املفردات ،أو التع ّمق يف ادراك ادلّ للالجرائية لللكمة ،أو املفردة كام حتدّد علميا.
 القيام بعمليات الفهم املدرج الشامل ملوضوع القراءة وهذا يتض ّمن ما ييل : القراءة من أجل املالحظة واس تدعاء التّفصيالت . القراءة من أجل معرفة الفاكر ّالرئيس ية اليت يتض ّمّنا املوضوع املقروء . تتبّع سلسةل من الحداث أو اخلطوات يف ثنااي املوضوع املقروء وتنظمي الفاكر ّالرئيس ية يف القطعة املقروءة للخروجبفكرة حمورية.
 تطبيق ما قرأ يف ح ّل املشالكت احلياتية أو الجابة عن الس ئةل العلمية. تقومي املادّة التّعلميية بزايدة وتمنية القدرة عىل التّفكري النّاقد والقدرة عىل التّحليل و ّالّتكيب (حافظ عبد الفتاح ،. ) 102.100 : 2000
ّ
ّ
ّ
ّ
 - 5مفهوم ال ت ّ وافق ال ن ّفيس :ميكن توحض مفهوم التّوافق النّفيس يف ثالث اّتاهات :اّتاه نفيس اّتاه اجامتعي ،اّتاه
تاكميل.
ّ
ّ
ّ
 1 - 5الاّت اه ال ن ّفيس (الفردي) :يرى أحصاب هذا الاّتاه أ ّن التّوافق النّفيس يتحقق ابش باع حاجات الفرد
ودوافعه اش باع عام أو اش باع دافع واحد عىل حساب دوافع أخرى ،ومنه يتحقّق توافق يمتزي ابلضّ بط ّاذلايت وتقدير
املسؤولية وهبذا يصل اىل تقليل التّوتر ،ويرى هؤلء أ ّن التّوافق النّفيس انّام هو املرونة يف مقابل ّالظروف ّ
املتغرية ،
كام أن ّه معلية دينامية مس ّمترة يتوافق هبا الفرد مع البيئة اليت ينمتي الهيا  ،ومن أنصار هذا ّ
الاّتاه:
السوي للفرد هو الاعتدال يف الش باع العام للشّ خص
"هرني مسيث"حيث يرى أن التّوافق النّفيس ّ
وليس اش باع دافع واحد شديد وعاجل عىل أساس دافع أخر ،ودون الاهامتم ابلخرين(حشمت حسني والهبيي
مصطفى .)42 :2006 ،
ويرى "كامل ادلّ سويق" أ ّن التّوافق النّفيس هو معلية اش باع حاجات الفرد اليت تثري دوافعه مبا حيقّق ّالرضا
عن النّفس والارتياح لتخفيف التّوتر النّاشئ عن الشّ عور ابحلاجة (الشّ اذيل عبد امحليد ج.)88: 2001،
أ ّما "شافر" "وشوين" فرياين أ ّن الفرد حياول اش باع دوافعه بأيرس ا ّلطرق واذا مل يمتكّن من ذكل يقوم
بتعديل يف البيئة أو تعديل دوافعه  ،وهبذا تكون معلية التّوافق النّفيس معلية مس ّمترة ورضورية فامي يتعلّق بعملية
البقاء احليوي هل.
ويفّتض "ولسون" أ ّن الفرد مييل اىل الاحتفاظ حبال من الث ّبات ادلّ اخيل ويس ّمى هذا من النّاحية
الس يكولويج معلية ل توافق  ،ويه تشري اىل سلوك يبدأ ابلقلق
البيولوجية(  )Homeo stasisوعىل املس توى ّ
ّ
والتّوتر وينهتيي ابلوصول اىل الهدف اذلي يقلّل التّوتر ،فالشّ خص املتوافق هو اذلي تعمل سلوك وطريقة مؤثّرة يف
تقليل التّوتر(حشمت حسني والهبيي مصطفى .)43.42 :2006 ،
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ركّز أنصار هذا ّ
الاّتاه عىل الفرد يف حدّ ذاته وأمهلوا اجلانب الاجامتعي والبيئة ا ّلطبيعية اليت ينمتي الهيا
الفرد  ،وذكل بّتكزيمه عىل اش باع الفرد احلاجات اليت تثريها ادلّ وافع فالتّوافق النّفيس للفرد مرتبط به من حيث هو
فرد يف جممتعه وبيئته ،وأن ّه ل ميكن الفصل بني الفرد والبيئة أو ّالّتكزي عىل عامل دون الخر .
الاّتاه الاجامتعي  :يرى أنصار هذا ّ
ّ 2-5
الاّتاه أ ّن التّوافق النّفيس هو مسايرة اجملمتع ويعتربون التّوافق النّفيس معلية
متنوعة تالمئ املواقف اخملتلفة وهذا يعين أ ّن التّوافق النّفيس
اجامتعية ،أين يش بع الفرد رغباته بقيامه ابس تجاابت ّ
ابلرجوع اىل النّامذج واملعايري
يعكس أسلوب الفرد يف مواهجة ظروف احلياة وح ّل مشألكه  ،وتتحدّد معلية التّوافق ّ
الاجامتعية حيث لكّام اقّتب الفرد من هذه النّامذج والمناط واملعايري واس تطاع مسايرهتا اكن أكرث حتقيقا للتّوافق
النّفيس  .ومن أنصار هذا ّ
الاّتاه:
"جوردون" حيث يؤكّد أ ّن التّوافق النّفيس هو حماولت الفرد لتحقيق نوع من العالقات الث ّابتة واملرضية
مع بيئته.
ّ
ّ
وترى "لزييل فيليبس" أ ّن التّوافق النّفيس يوحض اّتاهني اكملني من املسؤولية اّتاه البيئة النسانية
ّ
فاليشء ال ّول هو أن يقبل الفرد ويس تجيب بفاعلية ّاّتاه التّوقعات الاجامتعية اليت تواهجه مدى حياته وعىل سبيل
ّ
املثال ادلّ خول اىل املدارس  ،الالتحاق مبهنة معيّنة  ،فعىل الفرد أن يكون هل اس تعداد جملاهبة التوقعات الاجامتعية من
السلوك التّوافقي.
أجل ّ
ّ
كام يعترب"هرني" التّوافق النّفيس عىل أن ّه عالقة منظمة بني رغبات الفرد وحاجاته البيئته .
السلوك تكون مالمئة للبيئة أو
و ّيقر"جود"بأ ّن التّوافق النّفيس هو معلية اكتشاف و ّتبين أ ّساليب من ّ
التّغريات فهيا.
كام يرى ّ
لك من "فاي" و"ريشيل" أ ّن نظام التّوافق النّفيس يتحدّ د بدرجة الفاعلية اليت يقابل هبا الفرد
مس توايت الاس تقالل الشّ خيص واملسؤولية الاجامتعية يف جامعته الث ّقافية.
كام يرى ّ
لك من" برانرد" و"اريك أريكسون" أ ّن التّوافق النّفيس هو قدرة الفرد عىل تكييف ذاته مع
ّالظروف املتغرية مكؤثّر عىل نضجه  ،فالتّوافق هو القدرة عىل انتقاء أساليب ف ّعال ومالمئة ملقابةل متطلبات البيئة مع
الاحتفاظ ّ
ابّتاه حصّي حنو ّالظروف (حشمت حسني والهبيي مصطفى .)45.43 :2006 ،
جمرد مسايرة معايري وأمناط اجملمتع  ،بل هو معلية
ويرى"روش" و"مينيجر" أ ّن التّوافق النّفيس أمعق من ّ
اجيابية مس ّمترة يواجه هبا الفرد مطالب ا ّلظروف ّ
املتغرية .
كام يرى "دافيزي" و "لوفكست" أن ّه معلية مس ّمترة حياول الفرد بواسطهتا التّحصيل واحملافظة عىل انسجامه
مع البيئة احمليطة(الشّ اذيل عبد امحليد ج.)89.88 : 2001،
ّ
ّ
الاّتاه الاجامتعي ّ
يعاكس ّ
الاّتاه النّفيس متاما حيث ركز أحصاب هذا الاّتاه عىل مسايرة المناط واملعايري
الاجامتعية من أجل حتقيق التّوافق النّفيس  ،وهذا يكون خبضوع الفرد ّ
للظروف واملعايري الاجامتعية يف بيئته  .ومن
هذا يتّضح أ ّن رواد هذا الاّتاه ّتاهلوا الفروق الفردية حيث ل ينبغي ّالّتكزي عىل الفرد مبعزل عن امجلاعة  ،ونسوا أن
للفرد حاجات ومتطلّبات ذاتية جيب حتقيقها قبل أن يس تطيع ّالرضوخ ملعاير اجملمتع اليت ينمتي الهيا الفرد.
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الاّتاه التّاكميل ّاّتاها توفيقيا بعد التّطرف اذلي أبداه أنصار ّ
الاّتاه التّاكميل(النّفيس الاجامتعي) :يعترب ّ
ّ 3-5
الاّتاه
والاّتاه الاجامتعي  ،ويرى رواد هذا ّ
النفيس ّ
الاّتاه أ ّن التّوافق النّفيس هو معلية مركّبة من قطبني هام الفرد بدوافعه
وحاجاته وطموحاته  ،والبيئة احمليطة ابلفرد بأبعادها اخملتلفة الاجامتعية والث ّقافية  ،ول يتحقّق التّوافق النّفيس حسب
الاّتاه الّ بتاكمل وتفاعل الفرد مع حميطه ويؤكّد هذا ّ
هذا ّ
الاّتاه عىل تأزر املطالب البنائية الاجامتعية مع املطالب
البنائية الشّ خصية.
يعرف "وملان" التّوافق النّفيس عىل أن ّه "قدرة الفرد عىل اش باع حاجاته ومقابةل معظم متطلباته النّفس ية
و ّ
والاجامتعية من خالل عالقة منسجمة مع البيئة اليت يعيش فهيا".
مس
السلوك والبيئة
ويشري "حامد طهران" اىل التّوافق النّفيس عىل أن ّه معلية ديناميكية
ّمترة تتناول ّ
ا ّلطبيعية ابلتّغيري والت ّعديل حّت حيدث توازن بني الفرد والبيئة(حشمت حسني والهبيي مصطفى حسن 2006 ،
.)47:
الاّتاه من نقده لّك من ّ
وهكذا انطلق هذا ّ
الاّتاهني السابقني  ،واعمتد عىل الفرد ابعتباره أحد شقيّ
العملية التّوافقية وهو ما قلّل من قميته ّ
الاّتاه الاجامتعي  ،كام اعمتد عىل اجملمتع ابعتباره الشق الث ّاين لعملية التّوافق
النّفيس  ،حيث التّوافق النّفيس يف نظر أحصاب هذا ّ
الاّتاه يعمتد عىل الفرد وما ينطوي عليه من بناء نفيس وحاجات
ودوافع  ،كام يعمتد أيضا عىل احمليط ّ
الطبيعي والاجامتعي والث ّقايف اذلي ينمتي اليه الفرد (الشّ اذيل عبد امحليد ب2001،
.)89:
ّ
ومن لك ما س بق ميكننا اعتبار هذا الاّتاه الخري هو اذلي ميث ّل النّظرة املوضوعية لعملية التّوافق النّفيس
ابلرضا والش باع احلاجات
" ،ومنه فالتّوافق النّفيس هو معلية دينامية مس ّمترة يقوم هبا الفرد من أجل الشّ عور ّ
الرصاعات ادلّ اخلية واخلارجية يف حماول لبلوغ حال الاتّزان بيه وبني نفسه وبينه وبني البيئة
وادلّ وافع وح ّل لك أنواع ّ
اليت ينمتي الهيا مبا حتتوي عليه من معايري وقمي اجامتعية و وثقافية"...
 -6وظائف معلية التّوافق النّفيس :
 1-6اش باع احلاجات ال ّولية :تعترب ذات وظيفة حيوية تعمل عىل بقاء الفرد حيث ترتبط ابلتّكوين الفس يولويج هل
،مثل احلاجة اىل ّ
الطعام واملاء واملسكن واجلنس...وهذه احلاجات اش باعها رضوري للحياة ،حيث ا ّن مس توى اش باع
هذه احلاجات ّ
مؤرش لعملية التّوافق النّفيس فاذا مل تش بع فا ّن الفرد يعاين من التّوتر ،ولك ّما زاد التّوتر يق ّل التّوازن
الانفعايل وابلتّايل تضعف قدرة الفرد عىل الوصول اىل التّوافق النّفيس احلسن (محدي أماين . )33: 2011،
 2-6اش باع احلاجات الثّانوية  :ويه اليت يكتس هبا الفرد ويتعلّمها من البيئة وتتأثّر بنوعية التّنش ئة الاجامتعية كام أهنّ ا
ّ
تنظم اش باع احلاجات البيولوجية وتضبطها  ،مثل احلاجة اىل المن والاس تقرار  ،والنّجاح واحملبة ...وهذه احلاجات
ّ
ليك
النّفس ية ّرضورية للفرد متل توازنه ونضجه النّفيس حيث يضّ ل مدفوعا هبا اىل أن يش بعها ،فهيي تودل دليه حال من
التّوتر النّفيس تدفعه اىل حماول اش باعها حيث يه حاجات مل ّحة ذات اس مترارية وتواصل (محدي أماين 2011،
.)34:
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فالرضا عن ّاذلات يكون دافعا للفرد
 3-7التقبّل و ّالرضا عن ا ّذلات  :تعترب من أ ّمه العوامل اليت تؤثّر يف سلوك الفرد ّ ،
ّاّتاه العمل والتّوافق مع الخرين  ،والاجناز يف جمالت تتّفق مع قدراته واماكنياته  ،والفرد اذلي ل يتقبّل نفسه واذلي
معرضا للمواقف احملبطة ويشعر خاللها ابلفشل وعدم التّوافق النّفيس والاجامتعي ويدفعه ذكل
ابلرضا يكون ّ
ل يشعر ّ
اىل الانطواء أو العدوان (عطية نوال.)30: 2001،
 4-6التّكيف مع اجملمتع ومسايرة قميه ومعايريه  :املسايرة يه الانصياع أو اجملاراة وميل غري مقصود غالبا لتقبّل أفاكر
اجامتعية معينة ومعايريها ،واملسايرة قد تكون مطلوبة يف مواقف معيّنة  ،ولكن قد تتض ّمن البيئة الاجامتعية بعض
املعايري الفاسدة واملبادئ اخلاطئة حيث ل تكون مسايرهتا عالمة عىل التّوافق  ،ويكون التّوافق عن طريق حماول
السلوك اذلي يتناقض مع معايري امجلاعة وخيالفها .
تغيري البيئة أو عدم مسايرهتا  ،ويس ّمى ذكل ابملغايرة ويه تشري اىل ّ
يتعرض لضغوط ورصاعات داخلية وخارجية وعليه مواهجة الرغبات وادلّ وافع
 5-6حتقيق ّ
الصحة النّفس ية  :ا ّن النسان ّ
س
الشّ خصية املتعارضة مع البيئة احمليطة به من أجل ا مترار التّوازن النّفيس دليه أي حتقيق التّوافق الاجيايب  ،ويرى
حمصةل اجناز معلية التّوافق
الصحة النّفس ية يه ّ
ابلصحة النّفس ية  ،حيث ّ
علامء النّفس أن الفرد املتوافق هو اذلي يمتتّع ّ
(محدي أماين.)34: 2011،
الاجراءات امليدانية لدلراسة
 -1املّنج املس تخدم ّ :مت الاعامتد يف هذه ادلراسة عىل املّنج الوصفي  ،لكونه النسب لهذه ادلّ راسة  ،اليت تتحدّث
الس نة اخلامسة ابتدايئ مبدينة الغواط.
عن العالقة بني عرس القراءة والتّوافق النّفيس دلى تالميذ ّ
ّ
الس نة اخلامسة ابتديئ  ،حيث ( )38ذكور
 -2عينة ادلراسة :تكونت من ( )60تلميذا معرسا قرائيا من تالميذ ّ
ّ
و( )22اانث من بني أفراد العينة املبدئية مت الوصول الهيم بعد املرور مبجموعة من اخلطوات التشخيصية ومن خالل
مالحظة معلمهيم واس تجابهتم عىل مقياس عرس القراءة .
 -3أدوات مجع البياانت :
 1-3مقياس التّقدير التّشخيص لصعوبة القراءة من اعداد "الس تاذ ادلّ كتور فتحي مصطفى ّالزايت" مدير برانمج
صعوابت التّعمل جامعة اخلليج العربية :حيث مت تطبيق هذا املقياس عىل عينة من التّالميذ يف مرص والكويت
والبحرين واكن ذكل عام  2007ويس تخدم هذا املقياس للكشف والتّشخيص املبكر عن ذوي عرس القراءة ،وهذا
املقياس اثبت وصادق من نوع ّ
احمليك املرجع.
السلوك املرتبطة ابلصعوبة موضوع التّقدير ،
يتكون هذا املقياس التّقديري من ( )20بندا تصف أشاكل ّ
و ّ
السلوك اذلي يصفه
وعىل القامئ ابلتّقدير قراءة لك بند واختيار البديل اذلي يصف عىل أفضل حنو ممكن مدى انطباق ّ
البند عىل التّلميذ موضوع التّقدير ما بني :دامئا ،وغالبا  ،وأحياان  ،واندرا  ،ول ينطبق  .وقد ّمت اختيار بنود لك
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الصعوبة حيث ّمت حتكميها والتّأكد من صالحيهتا من قبل عدد
مقياس من خالل نتاجئ البحوث والكتاابت النّظرية حول ّ
من ّ
احملمكني البارزين يف جمال صعوابت التّعمل وكذكل من خالل التحليالت الحصائية املالمئة .ويمت حساب ادلّ رجات
اخلام للمقياس عن طريق مجع تقديرات املعلمني أو الابء مجليع البنود (أمناط السلوك املمثةل لهذه البنود) ومن بني
أساس يات تطبيق هذا املقياس حسب صاحبه اليت:
الصعوبة.
 أن يفهم القامئون ابلتّقدير كيف يساعد هذا املقياس يف تشخيص هذه ّ جيب أن يس تجيب عن املقياس خشص واحد مبعين ل ميكن قبول اس تجابة الب و ّاملعمل عىل نفس والورقة كن
املعمل عىل جزء من البنود والبايق جييب عليه الب أو ّ
جييب ّ
معمل أخر.
 جيب أن يكون الفاحصون القامئون ابلتّقدير عىل دراية جيّدة ابلتّلميذ. جيب أن يكتسب القامئ ابلتّقدير خربة تدريبية من خالل تطبيق املقياس عىل ثالثة تالميذ عىل القل قبل اس تخدامهيف تقدير حقيقي.
 2-3اختبار رمس الرجل ّلذلاكء (جودانيف هارس ّ :)1926،مت اس تعامل اختبار ّاذلاكء من أجل تثبيت مس توى ّاذلاكء
العام ومعرفة أ ّن ّ
الطفل املعرس قرائيا يمتتّع بذاكء عادي  ،ومن أجل هذا ّمت الاس تعانة ابختبار رمس ّالرجل (هاريس
جوادانوف لقياس ّاذلاكء) .و ّمت اختيار هذا الاختبار لن ّه ل يتطلّب وسائل كثرية والغرض منه هو ّتنّب تصنيف
السابقة هو
التّالميذ اذلين مل ينالوا عىل حاصل ّاذلاكء املتوسط أو أكرث وذكل ل ّن املعرس قرائيا حسب التّعريفات ّ
طفل عادي يمتتّع بذاكء عادي أو أكرث وكذكل تتبّعا ملا قام به الباحث "رشفوح البشري" يف أطروحته لنيل شهادة
السلوك العدواين دلى املعرسين) حيث قام بتطبيق هذا الختبار من
ادلكتور حتت عنوان (انعاكس عرس القراءة عىل ّ
أجل التّأكد من املس توى العام ذلاكء املعرسين قرائيا واستبعاد ذوي ّاذلاكء املنخفض والقل من املتوسطّ .يطبق
اختبار رمس ّالرجل "جلوادانوف " لقياس ّاذلاكء عىل النّحو التايل  :نقوم بتقدمي ورقة بيضاء وقمل رصاص وممحاة للتّلميذ
ونطلب منه رمس رجل واملدة الزمنية ل تتعدى العرش دقائق وحنسب معدّل ذاكء التّلميذ عن طريق اعطاء نقطة لّك
وحتول ادلّ رجات اخلام اىل معر عقيل
جزء مالحظه يف ّالرمس  ،حيث أن الاختبار حيتوي عىل ( )73جزءا حصيحا ّ
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وحنول معره ّالزمين اىل شهور مث نقّسم العمر العقيل عىل
بعد النظر اىل جدول العمر العقيل ّ
فنتحصل عىل معره العقيل ّ
فنتحصل عىل درجة ّاذلاكء  .وهذا الاختبار خاص ابلطفال اذلين يّتاوح س ّنّ م ما بني
العمر ّالزمين ونّضبه يف ّ 100
( 3و14س نة).
 قامئة مالحظة سلوك ّالطفل (التّوافق النّفيس )( راسل.ن .اكسل  :)1961،هذه القامئة من تصممي "راس يل ،
اكس يل" ( )1961وقد ّ
مصمت قامئة مالحظة السلوك الطفل لتكون أداة س يكولوجية يف التّقدير املوضوعي للتّوافق
النّفيس للطفال يف سن رايض الطفال واملدرسة الابتدائية ويه تالمئ الطفال غري القادرين عىل القراءة أو
الاس تجابة لالختبارات الشّ خصية من نوع الورقة والقمل واليت تس تخدم يف أغراض خمتلفة يف اجملال املدريس .كام
الطفل عىل املالحظني اذلين قاموا مبالحظة سلوك ّ
يقترص اس تخدام قامئة مالحظة سلوك ّ
الطفل موضع التّقدير أو
(املدرسني ،الابء ،القارب ) وذكل لتحديد أغراض متعدّدة (مصطفى كامل ،د س.)1 :
اذلين يعرفونه معرفة وثيقة ّ
تتكون هذه القامئة من ( )78عبارة تصف مظاهر سلوك ّ
الطفل وتصنف هذه العبارات اىل مخس جمالت للتّوافق ميث ّل
ّ
لك مّنا مجموعة من العبارات وهذه اجملالت يه:
 التّوافق الشّ خيص (اذلايت) :ومتثهل ( )20فقرة من ( -.)1-20التّوافق الرسي :ومتثهل ( )20فقرة من(- .)21-40التّوافق الاجامتعي :ومتثهل ( )20فقرة من ( - .)41-60التّوافق املدريس :ومتثهل ( )12فقرة من ( - .)61-72التّوافق
اجلسمي :ومتثهل ( )06فقرات من (( .)73-78مصطفى اكمل  ،دس .)2 :
 -4اخلصائص الس يكومّتية لدوات مجع البياانت:
(الزايت فتحي:)2007 ،
 1-4مقياس التّقدير التّشخيص لصعوبة القراءة ّ
أ -الث ّبات :وبعد تطبيق املقياس عىل عيّنة مكونة من ( )33تلميذ تّتاوح أعامرمه ما بني (10س نوات اىل 12س نة )
احملصل علهيا حتصلنا عىل النّتاجئ التالية  :معامل ألفا كروم ابخ  ،عند مس توى ادللل 0.01
وبعد تفريغ النّتاجئ ّ
ت
تساوي  0.91حيث هو معامل مرتفعة و متتّع بدرجة عالية من الث ّبات.
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جدول رمق( )1حساب الثبات بطريقة الفا كرونباخ.
عدد املقاييس املوزعة
الاداة
مقياس التقدير التشخييص
33
لعرس القراءة
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عدد العبارات

معامل الثبات

20

0.91

يتضح من اجلدول ان معامل الثبات الاداة هو معامل عال ميكننا من اس تعامل الاداة
ب -الصدق - :الصدق المتيزي) :حتصلنا عىل النتاجئ التالية
جدول رمق ( )2يوحض املقارنة الطرفية لالس امترة.
ت اجملدول
قمية "ت"
مس توى ادللل
0.05

7.42

2.84

درجة احلرية
20

يتضح من اجلدول ان الاداة متزي متيزيا واحضا بني املس توايت املرتفعة واملنخفضة وهذا يدل عىل صدق الاداة.
 الصدق اذلايت 0.96:ّ
ّ
ّ
مس
اس
 2- 4أداة قياس النّضج العقيل ّ :مت تعامل اختبار اذلاكء من أجل تثبيت توى اذلاكء العام ومعرفة أ ّن الطفل
املعرس قرائيا يمتتّع بذاكء عادي  ،ومن أجل هذا ّمت الاس تعانة ابختبار رمس ّالرجل (هاريس جوادانوف لقياس ّاذلاكء).
أ -الث ّباتّ :مت حساب الث ّبات بطريقة اعادة تطبيق الاختبار واكنت النّتاجئ اكلتّايل :
معامل الارتباط بريسون  0.92:احملسوب عند مس توى ادللل  0.01واملصحح مبعادل سربمان برون 0.93وىه درجة
عالية من الثبات وملزيد من التّفاصيل انظر اجلدول التايل:
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جدول رمق ( )3يوحض الثبات بطريقة اعادة تطبيق الاختبار.
Correlations
التطبيق الثاين
**,916

التطبيق الاول
1

Pearson Correlation

التطبيق الاول

)Sig. (2-tailed
,000
N
33
33
** Pearson Correlation ,916التطبيق الثاين
1
)Sig. (2-tailed
,000
N
33
33
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ب -الصدق - :الصدق المتيزيي حتصلنا عىل النتاجئ التالية
جدول رمق ( )4يوحض املقارنة الطرفية لالس امترة.
قمية "ت"
مس توى ادللل
0.05

8.25

ت اجملدول

درجة احلرية

2.84

20

يتضح من اجلدول ان الاداة متزي متيزيا واحضا بني املس توايت املرتفعة واملنخفضة وهذا يدل عىل صدق الاداة.
 3-4قامئة مالحظة سلوك ّ
الطفل (راس يل  .ن .اكس يل) اعداد "مصطفى اكمل":
أ -الثبات:
جدول رمق( )5حساب الثبات بطريقة الفا كرونباخ.
معامل الثبات
عدد العبارات
عدد املقاييس املوزعة
الاداة
قامئة مالحظة سلوك ّ
الطفل(
0.86
55
20
التوافق النفيس)
يتضح من اجلدول ان معامل الثبات الاداة هو معامل عال ميكننا من اس تعامل الاداة
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ب -الصدق - :الصدق المتيزيي:
جدول رمق ( )6يوحض املقارنة الطرفية لالس امترة.
قمية "ت"
مس توى ادللل
4.40

0.05

ت اجملدول

درجة احلرية

3.35

8

يتضح من اجلدول ان الاداة متزي متيزيا واحضا بني املس توايت املرتفعة واملنخفضة وهذا يدل عىل صدق الاداة.
 الصدق اذلايت 0.97: -5الاساليب الاحصائية املس تخدمة :امهها
 -املتوسطات والاحنرافات

 -معامل الارتباط بريسون.

 واختبار (  ) T - Testدلراسة الفروق. -6نتاجئ ادلراسة:
ّ
 عرض نتاجئ الفرضية اجلزئية الوىل واليت مفادها :توجد عالقة دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافقالشّ خيص ّ
(اذلايت) دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
جدول رمق(ّ )7يبني طبيعة العالقة بني عرس القراءة والتّوافق الشّ خيص دلى أفراد عينة ادلّ راسة
املتغريات
الحصائية
القمية

بريسون ()r
احملسوب
0.011

بريسون ()r
اجملدول
0.25

درجة
احلرية
ّ
58

مس توى ادلّ لل

قرار ادللل

0.05

غري دال

ّ
يوحض اجلدول النّتاجئ اليت ّمت التّحصل علهيا حيث بلغ معامل الارتباط احملسوب ( )0.23واجملدول ( )0.25وبدرجة
ثقة تساوي( )95%ومبا أن ( )rاحملسوب أق ّل من ( )rاجملدول ّ
يتبني لنا أن ّه توجد عالقة بني املتغريين مل ترتقي ملس توى
ادلّ لل الحصائية  ،ومنه ل نس تطيع قبول فرضية حبثنا اليت تقول بوجود عالقة ذات دلل احصائية بني املتغريين ،
الصفرية اليت تقول ل وجود لعالقة ذات دلل احصائية بني املتغريين عرس القراءة والتّوافق
و ّنقر ونقبل الفرضية ّ
الشّ خيص.
 عرض نتاجئ الفرضية اجلزئية الث ّانية اليت مفادها :توجد عالقة ّدال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق الرسي دلى
أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
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جدول رمق (ّ )8يبني طبيعة العالقة بني عرس القراءة والتّوافق الرسي دلى أفراد عينة ادلّ راسة.
املتغريات
الحصائية
القمية

بريسون ()r
احملسوب
-0.29

بريسون ()r
اجملدول
0.25

درجة
احلرية
ّ
58

مس توى ادلّ لل

قرار ادللل

0.05

دال

ّ
يوحض اجلدول النّتاجئ اليت ّمت التّحصل علهيا حيث بلغ معامل الارتباط احملسوب (  )-0.29واجملدول
( )0.25عند مس توى ادلّ لل( ، )0.05ومبا أن ( )rاحملسوب اكرب من ( )rاجملدول يتنب لنا أن ّه توجد عالقة عكس ية
تنص عىل وجود
دال احصائيا بني املتغريين عرس القراءة والتوافق الرسي  ،ومنه نس تطيع قبول فرضية حبثنا اليت ّ
عالقة ذات دلل احصائية بني عرس القراءة والتّوافق الرسي.
ّ
 عرض نتاجئ الفرضية اجلزئية الث ّالثة اليت مفادها :توجد عالقة دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق املدريس دلىأفراد عيّنة ادلّ راسة.
جدول رمق ( )9يبني طبيعة العالقة بني عرس القراءة والتّوافق املدريس دلى أفراد عينة ا ّدلراسة.
مس توى ادلّ لل قرار ادللل
درجة
بريسون ()r
بريسون ()r
املتغريات
احلرية
اجملدول
احملسوب
الحصائية
ّ
غري دال
0.05
58
0.25
-0.22
القمية
ّ
يوحض اجلدول النّتاجئ اليت ّمت التّحصل علهيا من خالل اس تعامل معامل الارتباط "بريسون" اذلي هيدف
اىل اجياد الارتباط بني عرس القراءة والتّوافق املدريس  ،ومن خالل ما ّمت التّحصل عليه من نتاجئ حيث بلغ معامل
الارتباط احملسوب ( )-0.22واجملدول ( )0.25وبدرجة ثقة تساوي( )95%ومبا أن ( )rاحملسوب أقل من ()rاجملدول
ّ
يتبني لنا أن ّه توجد عالقة عكس ية ضعيفة بني املتغريين مل ترتقي ملس توى ادلّ لل الحصائية  ،ومنه ل نس تطيع قبول
فرضية حبثنا اليت تقول بوجود عالقة ذات دلل احصائية بني املتغريين و ّنقر ونقبل الفرضية الصفرية اليت تقول ل وجود
لعالقة ذات دلل احصائية بني املتغريين عرس القراءة والتّوافق املدريس.
 -1عرض نتاجئ الفرضية الساس ية الوىل واليت مفادها :توجد عالقة ّ
دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق النّفيس
(بأبعاده الثالثة) دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
جدول رمق(ّ 10
)يبني طبيعة العالقة بني عرس القراءة والتّوافق النّفيس اللكّي دلى أفراد العينة.
مس توى ادلّ لل قرار ادللل
درجة
بريسون ()r
بريسون ()r
املتغريات
احلرية
اجملدول
احملسوب
الحصائية
ّ
غري دال
0.05
58
0.25
-0.14
القمية
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ّ
يوحض اجلدول النّتاجئ اليت ّمت التّحصل علهيا حيث بلغ معامل الارتباط احملسوب ( )-0.14واجملدول
( )0.25عند مس توى ادلّ لل ( )0.05ومبا أن ( )rاحملسوب أقل من ()rاجملدول ّ
يتبني لنا أن ّه توجد عالقة ضعيفة بني
املتغريين مل ترتقي ملس توى ادلّ لل الحصائية  ،ومنه ل نس تطيع قبول فرضية حبثنا اليت تقول بوجود عالقة ذات دلل
الصفرية  ،اليت تقول ل وجود لعالقة ذات دلل احصائية بني عرس القراءة
احصائية بني املتغريين و ّنقر ونقبل الفرضية ّ
والتّوافق النّفيس اببعاده الث ّالثة الشّ خيص والرسي واملدريس دلى أفراد عينة ادلّ راسة.
 عرض نتاجئ الفرضية الساس ية الث ّانية اليت مفادها  :توجد فروق ذات دلل احصائية بني ّاذلكور والانث يف عرسالقراءة دلى أفراد عينة ادلّ راسة.
ّ
جدول رمق ( )11يوحض الفروق بني اذلكور و الانث يف متغري عرس القراءة.
ذكور

ت
احملسوبة

اانث

اجلنس
املتغري
عرس
القراءة

N

¯ X

S

ت
اجملدول
0.05

درجة
احلرية
-2N

ادلرجة
الفائية
F

N

¯
X

S

72.50

0.027 22 5.42 72.45 38 6.83

58

مس توى
ادللل
0.05

18.0
غري
دالـــة

2.39

ّ
يوحض اجلدول النّتاجئ اليت ّمت التّحصل علهيا من خالل اس تعامل اختبار ( )T testاذلي هيدف اىل اجياد
الفروق بني اجلنسني يف ّ
متغري عرس القراءة  ،ومن خالل ما ّمت التّحصل عليه من نتاجئ بلغت قمية (ت) احملسوبة
( )0.027واجملدول ( )2.39عند مس توى ادلّ لل ( )0.05ومبا أ ّن (ت) احملسوب أق ّل من (ت) اجملدول ّ
يتبني لنا أن ّه ل
توجد فروق ّ
دال احصائيا بني اجلنسني يف متغري عرس القراءة  ،ومنه ل نس تطيع قبول فرضية حبثنا اليت تقول بوجود
الصفرية اليت تقول ل وجود لفروق
فروق ذات دلل احصائية بني اجلنسني يف متغري عرس القراءة  ،ونقبل الفرضية ّ
ذات دلل احصائية بني اجلنسني يف متغري عرس القراءة.
 عرض نتاجئ الفرضية الساس ية الث ّالثة اليت مفادها :توجد فروق ذات دلل احصائية بني ّاذلكور والانث يف التّوافقالنّفيس بأبعاده الث ّالثة دلى أفراد عينة ادلّ راسة.
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جدول رمق ( )12يوحض الفروق بني ّاذلكور و الانث يف متغري التوافق النفيس بأبعاده.
اانث

ذكور
اجلنس
¯X

S

N

¯ X

S

ت
احملسوبة

N

ت
اجملدول
0.05

درجة
احلرية
N-2

ادلرجة
الفائية
F

مس توى
ادللل
0.05

املتغري
التّوافق
النّفيس
اللكّي

323.57

62.3
1

38

310.77

60.17

22

58

0.777

0.17

2.39

غري
دالـــة

ّ
يوحض اجلدول النّتاجئ اليت ّمت التّحصل علهيا من خالل اس تعامل اختبار ( )T testاذلي هيدف اىل اجياد
الفروق بني اجلنسني يف متغري التّوافق النّفيس بأبعاده  ،ومن خالل ما ّمت التّحصل عليه من نتاجئ بلغت قمية (ت)
احملسوبة ( )0.77واجملدول ( )2.39عند مس توى ادلّ لل ( )0.05ومبا أ ّن (ت) احملسوب أق ّل من (ت) اجملدول ،
يتبني لنا أن ّه ل توجد فروق ّ
ّ
دال احصائيا بني اجلنسني يف متغري التّوافق النّفيس اللكّي  ،ومنه ل نس تطيع قبول فرضية
حبثنا اليت تقول بوجود فروق ذات دلل احصائية بني اجلنسني يف متغري التّوافق النّفيس بأبعاده  ،ونقبل الفرضية
الصفرية اليت تقول ل وجود لفروق ذات دلل احصائية بني اجلنسني يف التّوافق النّفيس بأبعاده.
ّ
 -7مناقشة النتاجئ:
ّ
 1-7الفرض اجلزيئ الاول :اذلي نصه ّتود عالقة دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق الشّ خيص دلى أفراد عيّنة
ادلّ راسة ،تبني من خالل اجلدول( )7أن ّه ل يوجد عالقة ارتباطيه دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق الشّ خيص.
وهذا يعين وحسب نتاجئ هذه الفرضية أ ّن اضطراب عرس القراءة دلى أفراد عينة حبثنا ليس هل عالقة ابلتّوافق
الشخيص دلى أفراد العينة ،ول يودي معوما هذا الاضطراب اىل سوء التّوافق الشّ خيص .وهذا يتناىف مع ما انهتت
اليه ادلّ راسة اليت قام هبا " العالف عبد العزيز " ( )1976حيث أظهرت أن ّ
الطفل املتفوق قرائيا يمتتّع بتوافق خشيص
وتكيّف بييئ ممتاز مقارنة مع زمالئه اذلين يعانون من مشألك يف القراءة (اكمل مصطفى  ،دس  .)5 :وقد يعود
التّوافق الشّ خيص املقبول والعادي ّاذلي يمتتّع به معظم املعرسين أفراد العينة  ،اىل ادلّ ور السايس اذلي يلعبه املعمل
املدرس يف عالقته
والرسة واحمليط الاجامتعي للتّلميذ  ،حيث انهتيى" أبو حطب فؤاد " س نة ( )1979أن ّه اذا جلأ ّ
خاصة ،
الصداقة ) فا ّن ذكل يؤدّي اىل زايدة درجة التّوافق الشّ خيص للتّلميذ ّ
بتالميذه اىل أسلوب التّقبل (ادلّ فء و ّ
ودرجة التّوافق اللكّي عا ّمة  ،كام أن ّه اذا اكنت البيئة املدرس ية مالمئة للحاجات العقلية والنّفس ية للتّلميذ فا ّن ذكل يؤدّي
اىل خفض الحباط وبقية مظاهر سوء التّوافق (اكمل مصطفى  ،د س .)6 :
 2-7الفرض اجلزيئ الثاين :اذلي نصه ّتود عالقة ّ
دال بني عرس القراءة والتّوافق الرسي دلى أفراد عيّنة ادلّ راسة،
تبني من خالل اجلدول( )8أن ّه يوجد عالقة ارتباطيه عكس ية دال احصائيا بني عرس القراءة والتّوافق الارسي .حيث
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العالقة الوادلية املضطربة  ،وسوء معامةل ّ
الطفل وكرثة نقد سلوكه يؤدّي به ل شعوراي اىل الفشل فامي اكن يرغب فيه ،
فقد يفقد ّ
حب القراءة نتيجة عدم منحه فرصة الاستامثر يف امليدان من طرف حميطه  ،ومن خالل عالقاته مع
الطفل ّ
الخرين خاصة عالقة ( الم ّ
الصدمة الانفعالية اىل خلق
ابلطفل) اليت لها أثر ابلغ يف تكوين الشّ خصية  ،وقد تؤدّي ّ
صعوابت يف جمالت خمتلفة كتعمل القراءة والتّوافق عىل مس توايت خمتلفة اكلتّوافق الرسي .وقد ّبني "فرنون"
( )1968من خالل ادلّ راسة اليت أجراها أن الرس اليت يسودها الانسجام التّام والاحّتام املتبادل بني الوادلين وسائر
البناء ،تس تطيع تذليل مجيع املشألك والصعوابت اليت تواهجهم ابحلمكة والتّعقل وابحملبة والتّعاطف والاحّتام العميق
مجليع أفراد الرسة الصغار مّنم والكبار .ومّت ما اكنت الرسة يسودها الاس تقرار والث ّبات فا ّن تأثري ذكل ينعكس ب ّ
ّك
تأكيد بشّك اجيايب عىل املعرس وعىل توافقه  ،أ ّما الرسة اليت يسودها الانشقاق والتّمزق وعدم الانسجام وتفتقد
الاحّتام املتبادل بني الوادلين هذا حامت يْؤدّي اىل تعاسة البناء وعدم حتقيقهم التّوافق النّفيس  .وهناك الكثري من الابء
املتسلّطني عىل بقية أفراد العائةل  ،يلجئون اىل أساليب العنف والقسوة يف التّعامل مع ّالزوجة والبناء ،وخاصة
الرصاع بني
يتوسع ّ
حيول احلياة داخل الرسة اىل حجمي ل يطاق  ،وقد ّ
املدمنني مّنم عىل الكحول أو اخملدرات  ،مما ّ
الوادلين ليشمل البناء  ،حيث حياول ّ
لك طرف ّتنيد البناء لصاحله مما يسبّب هلم عواقب وخمية  ،حيث يصبحون
الس يطرة والعدوانية  ،حيث أكّد العلامء
كبش فداء ذلكل ّ
يتعرضون للتّوتر ادلّ امئ والقلق والغضب والانطواء و ّ
الرصاع و ّ
تعرض لها البناء غالب ما تكون دلى الرس اليت يسودها التّوتر وعدم الانسجام
أن املشالكت الخالقية اليت ي ّ
الرصاع .وقد أكّد "كريشيل" ( )1967أ ّن القلق عند املعرسين قرائيا انجت عن املشألك الاجامتعية اليت يعيشونه يف
و ّ
أرسمه  ،وأكّد أ ّن املعرسين يظهرون انفعالت ومشاعر تمتث ّل يف عدم ّالراحة اجلسدية والتّوتر عند الامتحان  ،ورسعة
الغضب  ،ورفض املناقشة والوقوف أمام ّالزمالء يف الفصل وفقدان الث ّقة تأيت لكها من حالت الضّ غط واملواقف
الصعبة اليت يتعرض لها ّ
الطفل داخل الرسة (رشفوح البشري .)302.301: 2006،هذا وقد ب ّينت دراسة "هاريس"
ّ
يف جمال ّالّتبية اخلاصة والتّدريب أ ّن( )100٪من الطفال اذلين يشكون قصورا يف القراءة  ،يظهرون سوء تكيف
بشّك أو بأخر  ،حيث يرى "هاريس" أن الاضطراابت العاطفية اليت يف الغلب سبهبا الرسة سبب أسايس يف
تكوين عرس القراءة دلى أكرث من ( )50٪من احلالت  ،وذكر أ ّن الكثري من ادلّ راسات بيّنت أ ّن الطفال اذلين اكن
دلهيم اس تقرار يف النّمو العاطفي و العقيل ل يعانون من تأخّر يف اكتساب أليات القراءة ابملقارنة مع أولئك اذلين اكن
دلهيم عدم اس تقرار عاطفي  ،حيث تبدوا علهيم أعراض القلق واخلوف ممّا جيعلهم يلفتون انتباه املعلمني والهل
بسلوكياهتم الشّ اذة (تعوينات عيل  .)105.104 :1983 ،وقد ّبني "مسى رويح الفيصل"  1998أ ّن مشالكت القراءة
دلى الطفل العريب ترجع دلور الرسة ووسائل العالم املدرس ية و كتاب أدب الطفال اذلين مل يل ّموا املاما اكفيا بعمل
نفس الطفال (حافظ عبد الفتاح .) 95: 2000 ،
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 3-7الفرض اجلزي الثالث :نصه ّتود عالقة ّ
دال بني عرس القراءة والتّوافق املدريس دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة .تبني
من خالل اجلدول( )9أن ّه ل توجد عالقة ّ
دال بني عرس القراءة والتّوافق املدريس دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة .وهذا يعين
وحسب نتاجئ هذه الفرضية أ ّن اضطراب عرس القراءة دلى أفراد عينة حبثنا ليس هل تأثري كبري عىل التّوافق املدريس
لفراد العينة  ،ول يساعد معوما هذا الاضطراب يف الوصول ابلتّلميذ لسوء التّوافق املدريس  ،فقد تكون هناك
عوامل أخرى تؤدّي اىل عدم حتقيق هذا اجملال من جمالت التّوافق  ،وقد يعود ذكل اىل الفروق الفردية بني املعرسين
فليس ّ
ابلّضورة هو معاق انفعاليا أو ل يس تطيع حتقيق التّوافق املدريس  ،كام قد يعود المر اىل ادلور
لك معرس ّ
املدرس يف حتقيق هذا البعد من التّوافق النّفيس  ،حيث قد لحظ الباحث يف دراس ته أن
السايس اذلي يلعبه ّ
خرجيو عمل النّفس وعلوم ّالّتبية  ،فربّام يكون الفهم اجليّد
املدرسني اذلين يرشفون عىل أقسام ّ
معظم ّ
الس نة اخلامسة مه ّ
لالضطراب ولشخصية التّلميذ املعرس قرائيا قد ساعد معظم أفراد العينة عىل حتقيق التّوافق .ويؤثّر سلوك املعمل
بصورة واحضة يف حتديد ما يقوم به التّلميذ من سلوك وانضباط سواء يف جحرة ا ّلصف أو خارهجا  ،حيث ّ
املعمل اجل ّيد
املريب ذو التدّ ريب والكفاءة اجليدة  ،ويتّسم سلوكه ابلعتدال والاتّزان والرأفة  ،ا ّن معلام هبذه املواصفات
والنّاحج هو ّ
غالبا ما يكون حمبواب من طرف امجليع ممّا جيعل العملية ّالّتبوية ذات طبيعة تفاعلية تؤدّي اىل نتاجئ ابهرة دلى ّ
املتعمل همام
اكن معرسا أو عاداي .وقد أكّدت دراسة "كونني ولكومب" اليت أوردها "النشوايت"( )1984أثر سلوك املعلّمني الودّي
يف تعلمي تالميذ املدارس الابتدائية وتكيفهم  ،وأظهرت النّتاجئ أ ّن الطفال اذلين ّ
يتوىل تعلميهم معلّمون يس تخدمون
العقاب يظهرون سلواك عدوانيا وعدم اهامتم ابلتّعمل واملوضوعات املدرس ية عند مقارنهتم ابلطفال اذلين يعلّمهم معلّمون
املعمل ّاذلي يس تخدم العقاب يعوق معلية الث ّقة ابملدرسة عند التّلميذ يف حني يسهّل ّ
متساحمون  ،ويبدو أ ّن ّ
املعمل
الودود أو املتعاطف مثل هذه الث ّقة (رشفوح البشري.) 304: 2006،
 4-7الفرض السايس الول :نصه ّتود عالقة ّ
دال بني عرس القراءة والتّوافق النفيس(العام) دلى أفراد ع ّينة ادلّ راسة.
تبني من خالل اجلدول( )10أن ّه ل توجد عالقة ّ
دال بني عرس القراءة والتّوافق النفيس دلى أفراد عيّنة ادلّ راسة.
وميكن أن يعود ذكل اىل الرسة وادلّ ور الف ّعال اذلي تلعبه يف هذا اجملال فاذا ساعدت أبناءها عىل حتقيق التّوافق
اس تطاعوا أن حيقّقوه  ،واذا تفهّم الوادلين المر حاول جاهدين تذليل مجيع العقبات اليت تواجه مس تقبل أبناهئم
وسعادهتم  ،كام ل ميكن نس يان ادلّ ور السايس اذلي يلعبه ّ
الصحة النّفس ية والتّوافق النّفيس للمعرسين
املعمل يف حتقيق ّ
 ،خاصة اذا اس تطاع فهم الاضطراب وفهم خشصية املعرسين  ،فقد يؤدّي ذكل هبم اىل مساعد الطفال عىل حتقيق
التّوافق النّفيس  ،كام ل ميكن نس يان ادلّ ور اذلي تلعبه املدرسة يف حدّ ذاهتا مكحيط اجامتعي يساعد عىل ّتاوز
الاضطراابت واملشألك النّفس ية والانفعالية ملثل هذه الفئة أو تفامقها  ،ونضيف أيضا خشصية ّ
الطفل يف حدّ ذاته حيث
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الصحة
السابقة من حتقيق جزء كبري من ّ
كام أسلفنا ليس لك معرس معاق انفعاليا فقد يس تطيع بتعاون لك العنارص ّ
النفس ية والتّوافق النّفس املعتدل .
 5-7الفرض السايس الثاين :نصه ّتود فروق ّ
دال بني اجلنسني يف متغري عرس القراءة .تبني من خالل اجلدول()11
أن ّه ل توجد فروق ّ
املتوسط احلسايب ّلذلكور يبدو أكرب من
دال بني اجلنسني يف متغري عرس القراءة ،عىل ّالرمغ من أ ّن ّ
حّت يصل اىل أن تكون هل دلل احصائية.
متوسط الانث احلسايب  ،ولكن هذا الفرق ليس كبريا ّ
 6-7الفرض السايس الثالث :نصه ّتود فروق ّ
دال بني اجلنسني يف متغري التوافق النفيس (ادلرجة اللكية) .تبني من
خالل اجلدول( )12أن ّه ل توجد فروق ّ
دال بني اجلنسني يف متغري التوافق النفيس ادلرجة اللكية ،عىل ّالرمغ من أ ّن
حّت يصل اىل أن تكون
املتوسط احلسايب ّلذلكور يبدو أكرب من ّ
ّ
متوسط الانث احلسايب ،ولكن هذا الفرق ليس كبريا ّ
هل دلل احصائية.
خامتة:
الساعة ،وذكل للمهية البالغة اليت حتظى هبا صعوابت التّعمل يف
يع ّد موضوع عرس القراءة من مواضيع ّ
الوقت ّالراهن؛ حيث تزايد اهامتم الباحثني بدراسة صعوابت التعمل الااكدميية والامنئية  .وهذا ما ّ
يتجىل يف خمتلف
الحباث وادلراسات اليت يسعى العلامء والباحثون من خاللها اىل فهم أس باب هذه الاضطراابت اىل جانب فهم خشصية
ونفس ية املصاب به املشالكت خاصة املعرسين قرائيا ،اىل جانب معرفة خصائصه وسامهتم الانفعالية ،وكذا طرق تمنية
السامت الاجيابية دليه ملواهجة هذا املشّك وما يّتتب عنه من مشالكت نفس ية اجامتعية .
املهارات و ّ
ولع ّل هذا ما دفعنا دلراسة موضوع عرس القراءة وعالقته ابلتوافق النفيس دلى تالميذ الس نة اخلامسة
ابتدايئ؛ حيث اخّتان كعينة دلراستنا الساس ية ،معرسين قرئيا وانطلقت دراستنا من ثالث فرضيات أساس ية،
وات ّبعنا اخلطوات املّنجية ال ّالزمة لختبار حصة هذه الفرضيات؛ حيث مقنا يف البداية ،بدراسة اس تطالعية بغرض
التّأكد من مدى صالحية ومناس بة أدوات ادلراسة ،وبعد حساب صدق وثبات الدوات والتّأكد من مالءمهتام
دلراستنا ،مقنا ابجراء ادلّ راسة الساس ية عىل ع ّينة قواهما ( )60معرسا قرئيا ( 38ذكور  22اانث) وبعد مجع البياانت
ال ّالزمة ،مقنا بتنظميها وتفريغها يف جداول احصائية بواسطة الربانمج الحصايئ (.)Spss
وعليه ،ميكن القول بأ ّن فرضيات حبثنا مل حتقق ،وتبقى هذه النّتاجئ نسبية ،يف حدود عينة ادلراسة وأدواهتا
وكذا ماكن وزمن اجراهئا.
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رضا الأساتذة عن التكوين أأثناء اخلدمة و عالقته ابلأداء البيداغويج
دراسة ميدانية
نرسين نذير جامعة اجلزائر 2
ملخص :
هدفت هذه ادلراسة اىل معاجلة مشلكة مس تفحةل يف املدارس اجلزائرية و يه البحث عن عالقة مس توى رضا
أأساتذة التعلمي الابتدايئ عن التكوين اذلي يُقدم هلم أأثناء اخلدمة من طرف املرشف الرتبوي ( املفتش)  ،مبس توى
أأداهئم البيداغويج ،حيث متثلت عينة ادلراسة يف  60أأس تاذ للتعلمي الابتدايئ مهنم أأساتذة جدد و مثبتني  ،مت تطبيق
مقياس للرضا عن التكوين أأثناء اخلدمة عىل هذه ا ألخرية اضافة اىل حضور حصص يف اللغة و الرايضيات للس نة
الثالثة و الرابعة ابتدايئ و اس تخدام ش بكة مالحظة ل ألداء البيداغويج  ،أأسفرت النتاجئ عن :
1ـ وجود عالقة بني مس توى رضا ا ألساتذة عن التكوين أأثناء اخلدمة ومس توى أأداهئم البيداغويج .
2ـ توجد فروق ذات دالةل احصائية يف مس توى ا ألداء البيداغويج بني ا ألساتذة اجلدد ( املرتبصني) و ا ألساتذة
املثبتني .
اللكامت املفتاحية  :الرضا عن التكوين  ،الأداء البيداغويج  ،أأس تاذ التعلمي الابتدايئ
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نسرين نذير.أ

رضا الأساتذة عن التكوين أثناء الخدمة و علاقته بالأداء البيداغوجي

Abstract :
The aim of the present paper was to know the effect of the on-the job training
scheme applied in order to up heal the teaching performance of the primary _school
teachers.
A satisfaction measure as well as the observation technique were applied on a sample
of 60 newly recruited and permanent teachers.
The result revealed that :
1 _ there is a relationship between the teachers performance and their level of
satisfaction about the on-the job training scheme.
2 _ there is a statistical significance between the pedagogical performance of the two
types of teachers and above mentioned programme.
Key words : satisfaction of the on-the job training , the pedagogical performance ,
primary teachers
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أ.نسرين نذير

رضا الأساتذة عن التكوين أثناء الخدمة و علاقته بالأداء البيداغوجي

مقدمة :
ان املهمة اليت يقوم هبا ا ألس تاذ هامة وخطرية يف أن واحد  ،فبيده يتوقف جناح أأو فشل العملية الرتبوية  ،خاصة اذا
اكن يعمل يف مرحةل من أأمه املراحل التعلميية ويه مرحةل التعلمي القاعدي اليت تعد مرحةل هامة يف سمل التعلمي ،
فهذه املرحةل ينبغي أأن هتمت أأكرث ابلوقوف عىل ميول التالميذ و اس تعداداهتم وقدراهتم ،لتمنيهتا و فتح اجملال لالبداع
اباثرة دافعية املتعلمني حنو التعمل و تسهيل هممة املرحلتني املتوسطة و الثانوية  ،ذلكل فميكن للأس تاذ أأن يكون
عامال من عوامل حب التالميذ للعمل و املعرفة ،و ميكن حتديد ذكل ابلاثر اليت يرتكها فهيم  ،فهو املسؤول عن
توجيه العملية الرتبوية عىل أأسس فنية وعلمية سلمية و ال يكون ذكل اال بتكوين هذا ا ألخري تكوينا يسمح هل بتطبيق
ا ألساليب و الاسرتاتيجيات احلديثة للتعلمي و اليت تثري دافعية املتعلمني حنو التعمل و يف نفس الوقت مراعاة الفروق
الفردية بيهنم  ،حيث بينت معظم ادلراسات احلديثة يف اجملال الرتبوي أأن فعالية معلية تكوين ا ألس تاذ لها دور كبري يف
رفع من مس توى أأداءه و ابلتايل ميكننا القول بأأن جناح العملية الرتبوية تعود ابدلرجة ا ألوىل القتناع ا ألس تاذ ابلتكوين
املطبق عليه  ،و من هنا جاءت فكرة معاجلة موضوع رضا ا ألساتذة عن التكوين أأثناء اخلدمة و عالقته اب ألداء
البيداغويج .
اشاكلية ادلراسة :
ترتبط فعالية أأي نظام تربوي جبمةل من العوامل اليت تعمل جممتعة  ،جلعهل يس تجيب ملتطلبات التطور  ،من بني هذه
العوامل ا ألس تاذ  ،اذلي يُعترب احملرك الأسايس يف العملية التعلمييةـ التعلمية  ،و عليه تتوقف جناعة العوامل ا ألخرى
من تطبيق ا ألساليب و الوسائل و التجهزيات و لك ما هل عالقة ابلعملية التعلمييةـ التعلمية من تواصل و تفهم
مشالكت املتعمل الأاكدميية و الامنئية  ،اضافة اىل خصائصه العقلية و الوجدانية و تصوراته ن هذه ا ألخرية تناولته
نظرية بياجيه البنائية ( أأبو رايش  ) 2009 ،و اليت اعمتدت يف املدرسة اجلزائرية منذ س نة  ، 2003كام يُعد ا ألس تاذ
وفق هذا التصور املسؤول ا ألول عن تناول املادة ادلراس ية و توفري اجلو املناسب لتحقيق منو التالميذ و الاس تفادة
مهنا عىل أأفضل صورة ( انرص ادلين زبدي  ، )46، 2007 ،و يكون ذكل بتوجيه املتعلمني اذلين يبنون معارفهم
بنفسهم  ،و توفري الوسائل التعلميية املناس بة خلصائص منو الفئة املعنية بغرض حتقيق الكفاءات املس هتدفة للك معلية
تعلميية ـ و من أأجل وصول ا ألس تاذ لتحقيق هذه ا ألخرية ينبغي أأن تتوفر فيه مجموعة من اخلصائص مهنا التكوين اجليد
عىل هذه الطرائق و ا ألساليب و الاسرتاتيجيات  ،حيث يُعرف تلوين حبيب ( )2002التكوين أأثناء اخلدمة " مجيع
العمليات و االجراءات اليت هتدف اىل الرفع من املس توى املعريف أأو ا ألدايئ و الانامتيئ اىل همنة التعلمي " ( حبيب
تلوين  ، 2002 ،ص  ، )23و جتدر االشارة اىل أأن هذا النوع من التكوين يُعد تربية مس مترة للمعمل من بداية دخوهل
ملهنة التعلمي حىت خروجه مهنا ( ،ا ألمحد خادل طه ،2004 ،ص ، )14و رمغ أأمهية هذه ا ألخرية يف جناح العملية
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الرتبوية كلك اال أأن معظم مشالكت املنظومة الرتبوية سبهبا نقص تكوين ا ألس تاذ  ،حيث بينت دراسة العناين
( )2000أأن من مشالكت تدين مس توى التحصيل ادلرايس يه ضعف تكوين ا ألس تاذ  ،حيث بينت نتاجئ دراس ته
أأنه توجد فروق ذات دالةل احصائية بني املس توى التعلميي للمتعلمني اذلين يدرسون عند ا ألساتذة املتلقني تكوينا أأثناء
اخلدمة و بني املتعلمني ادلارسني عند أأساتذة مل يتلقوا برامج تكوينية لصاحل اجملموعة التجريبية ( العناين ، 2000 ،
ص  ، )19فالتكوين أأثناء اخلدمة يُعد معلية أأساس ية و رضورية يف سريورة النظام الرتبوي  ،و هو ما أأكده زواوي
عبد احلق ( )2013يف دراس ته و اذلي توصل اىل أأن ا ألساتذة اذلين يبدون اهامتما ابلربامج التكوينية هلم دافعية
مرتفعة حنو التدريس و ابلتايل يكون أأداهئم التعلميي أأحسن من خالل التنويع يف ا ألساليب و الاسرتاتيجيات و
اس تخدام الوسائل التعلميية  -التعلمية (زواوي  ، 2013 ،ص  ، )166و من هنا يظهر الانعاكس الاجيايب لربامج و
أأساليب التكوين أأثناء اخلدمة عىل ا ألداء البيداغويج للأس تاذ و اذلي يعرفه أأمحد اللقايئ ( " )1996بأأنه مجموعة
العمليات و االجراءات و ا ألساليب اليت يقوم هبا املعمل يف أأثناء التدريس  ،و يه تشلك يف مجموعها منطا ممزيا لسلوك
املعمل يف تدريسه " (امحد اللقايئ  ، 1996 ،ص  ، ) 24حيث بينت دراسة رودولف  )2002( rudolphأأن
ا ألساتذة امللتحقني ابدلورات التكوينية أأثناء اخلدمة امتازوا ابلفعالية التدريس ية مقارنة اب ألساتذة اذلين مل يلتحقوا هبذه
ا ألخرية ( زايد براكت  ،2005 ،ص  ، )12فاذا اكنت نتاجئ معظم ادلراسات تقول بأأن ا ألساتذة املتكونني هلم أأداء
بيداغويج فعال  ،و يف قانون الرتبية للمنظومة اجلزائرية ينص عىل الزامية تكوين مجيع ا ألساتذة أأثناء اخلدمة و يف
نفس الوقت بينت نتاجئ ادلراسات اجلزائرية أأن معظم مشالكت التحصيل ادلرايس سبهبا عدم فعالية ا ألداء التعلميي
للأس تاذ هنا ميكننا طرح التساؤالت التالية :
ـ هل توجد عالقة بني مس توى رضا ا ألساتذة عن التكوين أأثناء اخلدمة و أأداهئم البيداغويج ؟
ـ هل توجد فروق ذات دالةل احصائية يف مس توى ا ألداء البيداغويج بني ا ألساتذة اجلدد ( املرتبصني) و ا ألساتذة
املثبتني ؟
الفرضيات :
ـ توجد عالقة بني مس توى رضا ا ألساتذة عن التكوين أأثناء اخلدمة و مس توى أأداهئم البيداغويج .
ـ توجد فروق ذات دالةل احصائية يف مس توى ا ألداء البيداغويج بني ا ألساتذة اجلدد و ا ألساتذة املثبتني .
أأهداف ادلراسة :
هتدف ادلراسة احلالية اىل :
ـ معرفة مدى رضا أأساتذة التعلمي الابتدايئ عىل التكوين أأثناء اخلدمة املطبق علهيم و عالقته مبس توى أأداهئم
البيداغويج .
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ـ معرفة مس توى ا ألداء البيداغويج ل ألساتذة اجلدد و ا ألساتذة املثبتني .
ـ حتديد مدى جناعة أأساليب التكوين أأثناء اخلدمة املطبقة من طرف املرشف الرتبوي ( املفتش) .
أأس باب اختيار املوضوع:
ان ا ألس باب اليت أأدت بنا الختيار هذا املوضوع و دراس ته  ،هو االهتامات املتكررة ل ألس تاذ يف مجيع املشالكت
اليت صادفت املنظومة الرتبوية  ،خاصة مهنا تدين مس توى املردود التعلميي دلى التالميذ  ،حيث أأن ا ألس تاذ غري
مسؤول عن ضعف التكوين املطبق عليه  ،سواء فامي خيص أأساليب التكوين أأو املادة العلمية أأو نقص كفاءة املكون
حبد ذاته  ،و هو ما بينته نتاجئ بعض ادلراسات اليت عاجلت موضوع واقع أأساليب التفتيش" التكوين و املرافقة "
املطبقة عىل ا ألس تاذ  .و جاء هذا املوضوع لفصل يف هذه املشلكة .
التحديد االجرايئ للمفاهمي :
الرضا عن التكوين أأثناء اخلدمة :
نقصد ابلرضا عن التكوين أأثناء اخلدمة يه ادلرجة اليت حتصل علهيا ا ألس تاذ يف مقياس الرضا عن التكوين أأثناء
اخلدمة ،ويه مس توى رضا ا ألساتذة عن الزايرات الصفية و الندوات و ا ألايم ادلراس ية املقررة علهيم يف فرتة أأداهئم
ملهنة التدريس .
الأداء البيداغويج :
نقصد اب ألداء البيداغويج يف هذه ادلراسة هو مدى تطبيق ا ألس تاذ للمعايري املطلوبة يف املراحل الثالث لتطبيق
درس وفق املقاربة ابلكفاءات و احملددة يف ش بكة مالحظة .
االجراءات امليدانية :
مهنج البحث :
ـ بغرض اجراء ادلراسة  ،مت الاعامتد عىل املهنج الوصفي التحلييل  ،و اذلي يُعرف بأأنه " اس تقصاء ينصب عىل
ظاهرة من الظواهر التعلميية أأو النفس ية  ،كام يه قامئة يف احلارض بقصد تشخيصها و كشف جوانهبا و حتديد
العالقات بني عنارصها أأو بيهنا و بني ظواهر تعلميية أأو نفس ية أأخرى  ( .عيل عبد الرزاق حليب  ، 1956 ،ص143
) .و ابعتبار ادلراسة احلالية هتدف اىل حتديد واقع نس بة ا ألداء البيداغويج للأس تاذ يف املدرسة اجلزائرية  ،و واقع
رضا ا ألساتذة عن التكوين املقدم هلم أأثناء اخلدمة  ،فاننا نصف الظاهرة كاميه يف الواقع و نقوم بتحليلها .
عينة ادلراسة :
تمتثل عينة ادلراسة يف مجيع أأساتذة الس نة الثالثة و الرابعة ابتدايئ للمؤسسات الرتبوية التالية :مدرسة سعدي معريش
سعيد  ،مدرسة دوييب مداين ،مدرسة ماكل بن نيب  ،مدرسة عزيزي أأمحد  ،مدرسة أأبو يوسف يعقوب  ،مدرسة
جالل زوينة  ،مدرسة مسمل مسعود  ،مدرسة مولود قامس  ،مدرسة االخوة مسادي .مدرسة العبقي و التابعة
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ملديرييت اجلزائر غرب و وسط  ، .حيث يمتثل عددمه يف  60أأس تاذ للس نة الثالثة و الرابعة ابتدايئ  ،مت اختيارمه
بطريقة قصدية لعدم توفر عدد كبري من ا ألساتذة و ابلتايل فهيي متثل اجملمتع ا ألصيل.حيث تتوزع عىل الشلك التايل :
جدول رمق ( : )01توزيع أأفراد العينة عىل املؤسسات الرتبوية :
عدد أأفراد العينة
امس املؤسسة
06
 01ـ مدرسة أأبو يوسف يعقوب
07
 02ـ مدرسة االخوة مسادي
06
 03ـ مدرسة سعدي معريش
05
 04ـ مدرسة مسمل مسعود
06
 05ـ مدرسة جالل زوينة
06
 06ـ مدرسة مولود قامس
05
 07ـ مدرسة ماكل بن نيب
06
 08ـ مدرسة عزيزي أأمحد
07
 09ـ مدرسة دوييب مداين
مدرسة العبقي

10
اجملموع

06
60

ميثل لنا جدول رمق ( )01توزيع أأفراد العينة عىل املؤسسات الرتبوية املمتثةل يف  10ابتدائيات حيث نالحظ أأن
املؤسسات تضم من  5اىل  7أأساتذة و ا ألغلبية متكونة من  6أأساتذة للسنيت الثالثة و الرابعة ابتدايئ مبجموع 60
أأس تاذ مجليع املؤسسات الرتبوية
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شلك رمق ( )01أأمعدة بيانية توحض توزيع أأفراد العينة عىل املؤسسات الرتبوية
7
6
5
4
3
2
1
0

…

…
…
…

أأدوات مجع البياانت :
تمتثل أأدوات مجع البياانت يف :
1ـ مقياس الرضا عن التكوين أأثناء اخلدمة  :و اذلي يتكون من  31فقرة  ،تتكون لك فقرة من مجةل انقصة تقابلها أأربع
خاانت  ،يمت وضع عالمة (×)  ،يف اخلانة املناس بة ،و تمتثل أأعىل نس بة يه " ،"124أأي املتحصل عىل هذه ادلرجة
يكون راض بشدة عن التكوين أأثناء اخلدمة  ،و أأضعف نس بة يه هو املتحصل عىل درجة " "31و اذلي يكون غري
راض بشدة عن التكوين املقدم هل.
ـ فامي خيص اخلصائص الس يكوميرتية للمقياس  ،فقد مت توزيعها عىل مجموعة من أأساتذة التعلمي العايل ختصص علوم
الرتبية من أأجل صدق احملمكني  ،مت تعديل املقياس وفقا للمالحظات املشرتكة  ،كام مت حساب ثبات املقياس بطريقة
التجزئة النصفية حيث حتصلنا عىل معامل الارتباط قدره ) (0.75عند مس توى دالةل " ، α " 0.01و يه عالقة
قوية و هو مبثابة مؤرش عال عىل ثبات املقياس .
 2ـ ش بكة مالحظة ل ألداء البيداغويج :
مت تصممي الش بكة وفقا ملعايري الرتبية احلديثة ( املقاربة ابلكفاءات)  ،حيث قامت الباحثة بتوزيعها عىل مجموعة من
ا ألساتذة احملمكني و تعديلها وفق للمالحظات املشرتكة كام قامت حبساب الثبات مبعامل الارتباط بريسون (طريقة
التجزئة النصفية)  ،مت التوصل اىل أأن قمية بريسون بلغت  0.65عند مس توى دالةل(  α ( 0.01و هذا معامل ثبات
عال و مطمنئ لتطبيق ش بكة املالحظة عىل عينة ادلراسة احلالية  .حيث تتكون هذه ا ألخرية من املراحل الثالث
لتقدمي درس وفق املقاربة ابلكفاءات و للك مرحةل مجموعة من املؤرشات نمت وضع عالمة (×)  ،يف اخلانة "نعم"  ،أأو
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"ال" عند تطبيق املؤرش أأو عدم تطبيقه  ،حيث تمتثل أأعىل درجة لتطبيق املقياس ب " ، "15و عىل أأساسها حنمك
عىل مس توى الأداء البيداغويج للأس تاذ .
املعاجلة االحصائية :
من اجل حتليل البياانت احصائيا مت الاعامتد عىل معامل الارتباط بريسون " "rلقياس العالقة بني مس توى الرضا عن
التكوين أأثناء اخلدمة و مس توى ا ألداء البيداغويج للأس تاذ مت الاعامتد عىل تقنية اك تربيع"  " x²لقياس الفروق بني
ا ألساتذة اجلدد و ا ألساتذة املثبتني يف مس توى ا ألداء التعلميي .
نتاجئ ادلراسة :
بعد تطبيقنا ألدوات البحث  ،متكنا من مجع معلومات عن عينة ادلراسة  ،و اليت سوف نقدهما عىل النحو التايل:
جدول رمق ( : )02العالقة بني درجات الرضا عن التكوين و الأداء البيداغويج ل ألساتذة
الرضاعن التكوين ا ألداء البيداغويج
y
املقاييس أأفراد العينة x
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
11x
12x
13x
14x
15x
16x
17x

98
60
100
36
72
90
60
102
98
42
63
100
51
39
60
115
67
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13
05
12
03
05
04
06
10
08
03
05
13
03
04
06
14
06

x² x.y

1274
300
1200
108
360
360
360
1020
784
126
315
1300
153
156
360
1610
402
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9604
3600
10000
1296
5184
8100
3600
10404
9604
1764
3969
10000
2601
1521
3600
13225
4489

y²

169
25
144
09
25
16
36
100
64
09
25
169
09
16
36
196
36
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18x
19x
20x
21x
22x
23x
24x
25x
26x
27x
28x
29x
30x
31x
32x
33x
34x
35x
36x
37x
38x
39x
40x
41x
42x
43x
44x
45x
46x

81
44
72
100
94
89
79
42
100
90
42
103
115
60
81
72
44
100
105
89
92
92
39
100
91
62
120
98
65
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06
04
09
08
09
05
06
03
14
12
07
09
09
05
04
09
04
10
04
13
05
09
05
14
06
10
14
08
04
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486
176
648
800
846
445
474
126
1400
1080
294
927
1035
300
324
648
176
1000
420
1157
460
828
195
1400
546
620
1680
784
260
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6561
1936
5184
10000
8836
7921
6241
1764
10000
8100
1764
10609
13225
3600
6561
5184
1936
1000
11025
7921
8464
8464
1521
10000
8281
3844
14400
9604
4225

36
16
81
64
81
25
36
09
196
144
49
81
81
25
16
81
16
100
16
169
25
81
25
196
36
100
196
64
16
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73
99
61
92
45
89
100
116
65
102
97
102
69
90

47x
48x
49x
50x
51x
52x
53x
54x
55x
56x
57x
58x
59x
60x

اجملموع

4814

05
10
07
09
07
03
06
09
03
13
08
12
10
12
459
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365
990
427
828
315
267
600
1044
195
1326
776
1224
690
1080

5329
9801
3721
8464
2025
9721
1000
13456
4225
10404
9409
10404
4761
8100

25
100
49
81
49
09
36
81
09
169
64
144
100
144

3961 401552 39850
r= 0.78

يوحض لنا جدول رمق ( )02عالقة مس توى رضا ا ألساتذة عن التكوين أأثناء اخلدمة مبس توى أأداهئم البيداغويج  ،حيث
نالحظ أأن معظم ا ألساتذة دلهيم مس توى من متوسط اىل مرتفع للرضا عن التكوين يقابهل مس توى منحرص بني
ضعيف و متوسط ل ألداء البيداغويج  ،حيث نالحظ أأن ا ألساتذة اذلين دلهيم مس توى متوسط للرضا عن التكوين
أأداهئم البيداغويج من ضعيف اىل متوسط  ،أأما ا ألساتذة اذلين دلهيم مس توى مرتفع للرضا عن التكوين فنالحظ أأن
أأداهئم البيداغويج من متوسط اىل جيد  ،كام يبني لنا اجلدول قمية معامل الارتباط و اليت قُدرت ب . 0.78
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شلك رمق ( : )02هرم توزيع مس توايت رضا الأساتذة عن التكوين أأثناء اخلدمة

17

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

43

25
15

يوحض لنا الشلك رمق ( )02توزيع مس توايت رضا ا ألساتذة عن التكوين أأثناء اخلدمة  ،حيث نالحظ أأن النس بة
الكبرية من ا ألساتذة راضني عن التكوين املطبق علهيم بنس بة  %43و  %15مهنم دلمه مس توى ضعيف للرضا عن
التكوين  ،أأما  %25مهنم هلم رضا متوسط  ،أأي راضني عن بعض خصائص التكوين املطبق  ،و أأخريا  %17مهنم
راضني جدا عن مجيع خصائص التكوين أأثناء اخلدمة من كفاءة املكونني من أأساليب و تقنيات التكوين .
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شلك رمق ( : )03دائرة نسبية لتوزيع مس توى ا ألداء البيداغويج ل ألساتذة

22

28

…
50

يبني لنا الشلك رمق ( )03توزيع مس توايت ا ألداء البيداغويج ل ألساتذة  ،حيث نالحظ أأن  %50من ا ألساتذة دلهيم
مس توى متوسط يف ا ألداء البيداغويج  ،أأما %50املتبقية فضمت مس تويني اجليد و الضعيف بنس بة  %28و
 %22عىل التوايل .
جدول رمق ( )03الفروق بني مس توى الأداء البيداغويج ل ألساتذة اجلدد و الأساتذة املثبتني :
قمية  x²احملسوبة
الأداء البيداغويج
الأساتذة
الأساتذة املرتبصني
الأساتذة املثبتني

عايل
07
11

متوسط
14
16

منخفض
08
04

38.13

يوحض لنا جدول رمق " "03توزيع ا ألساتذة املرتبصني و ا ألساتذة املثبتني حسب متغري ا ألداء البيداغويج حيث
نالحظ أأن أأداء ا ألساتذة املثبتني أأحسن من ا ألداء البيداغويج ل ألساتذة املرتبصني بقمية  x²احملسوبة بلغت . 46,13
حتليل و مناقشة النتاجئ :
بعد مجعنا للبياانت و جتليلها احصائيا فامي خيص الفرضية ا ألوىل و اليت نصت عىل وجود عالقة بني رضا ا ألساتذة عىل
التكوين أأثناء اخلدمة و مس توى أأداهئم البيداغويج  ،مت التوصل اىل أأن قمية معامل الارتباط بريسون بلغت ، 0.78
و يه قمية موجبة  ،و هذا ما يؤكد حصة الفرضية  ،معناه لكام ارتفع مس توى رضا ا ألساتذة عن التكوين أأثناء اخلدمة ،
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لكام حتسن مس توى أأداهئم البيداغويج  ،و هذا يامتىش مع النتيجة اليت توصل الهيا  )2000( ANDERSSONيف
دراس ته  ،و اليت أأظهرت أأن  %99من ا ألساتذة أأصبحوا أأكرث فاعلية يف أأداهئم البيداغويج بعد تلقهيم دلورات
تكوينية و تدريبية أأثناء اخلدمة (ابمس حوامدة  . )2009 ،كام تتوافق نتيجة دراستنا أأيضا مع نتيجة دراسة املومين
( ، )1994و اذلي توصل أأن للربامج التدريبية أأثناء اخلدمة أأثر اجيايب يف اكتساب همارات و كفاءات خاصة اب ألداء
البيداغويج (المتميي سوزان  ، 2012 ،ص . )32
يف ر أأينا قد يعود ذكل اىل أأن رضا ا ألس تاذ عن التكوين املُدرج عليه أأثناء اخلدمة قد أأقنعه برضورة تطبيق ما مت تناوهل
أأثناء التكوين  ،اضافة اىل أأن أأسلوب املكون و براجمه قد ساعده عىل ادراك رضورة اختيار اسرتاتيجيات التدريس و
أأساليب التقومي املناس بة للك موقف تعلميي و ابلتايل حتسن مس توى أأدائه البيداغويج .
ـ أأما الفرضية الثانية  ،و اليت نصت عىل وجود فروق ذات داةل احصائية بني مس توى ا ألداء البيداغويج بني
ا ألساتذة اجلدد و ا ألساتذة املثبتني  ،مت التوصل اىل أأن قمية  x²بلغت  38.13عند مس توى دالةل  α 0.05و يه
قمية أأصغر من القمية اجملدوةل  ،و هو ما ميكننا القول أأنه توجد فروق ذات دالةل احصائية يف مس توى ا ألداء
البيداغويج بني ا ألساتذة اجلدد و ا ألساتذة املثبتني و هو ما يتوافق مع نتيجة دراسة رودولف )2002( Rudolph
و اليت بينت وجود فروق يف مس توى أأداء ا ألساتذة امللتحقني أأكرث ابدلورات التكوينية أأثناء اخلدمة مقارنة اب ألساتذة
اجلدد ملصلحة ا ألساتذة القداىم ( ،زايد براكت ،2005،ص)12
ـ قد يعود سبب ذكل اىل أأن فعالية برامج و أأساليب التكوين أأثناء اخلدمة ساعدت عىل ارتقاء مس توى ا ألداء
البيداغويج ل ألساتذة  ،كام أأن كفاءة املكون (املفتش البيداغويج) لها دور كبري يف حتسني أأداء ا ألس تاذ  ،أأما
ابلنس بة ل ألساتذة اجلدد فاعدادمه قبل اخلدمة مل يكن اكفيا لتطبيقهم مجيع معايري الرتبية احلديثة و امنا حيتاجون لتكوين
أأثناء اخلدمة و الرضا و الاقتناع برضورة تطبيقها .
اخلامتة :
ان للأس تاذ دور رئييس يف جناح العملية الرتبوية  ،ذلكل وجب الاهامتم بتكوينه بأأساليب حديثة  ،و اليت تتطلب
مراعاة جوانبه النفس ية  ،حيث اس تنتجنا من خالل دراستنا أأن لرضا ا ألس تاذ عن التكوين املقدم اليه عالقة اجيابية يف
الرفع من مس توى ا ألداء البيداغويج  ،و ابلتايل ينبغي عىل اخملتصني يف تكوين ا ألساتذة سواء اجلدد أأو املثبتني
الاهامتم هبذا اجلانب .
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الاقرتاحات :
ـ حتسني مس توى التكوين أأثناء اخلدمة من خالل تكوين املكونني ( املفتشني)  ،و توفري الوسائل املناس بة القناع
ا ألساتذة مبحتوى التكوين .
ـ توفري وسائل االيضاح أأثناء التكوين الاثرة دافعية ا ألساتذة حنو التكوين و الابتعاد عن المنطية .
ـ تكثيف ادلورات التكوينية و حتفزي ا ألساتذة علهيا من خالل ارشاكهم يف تنظميها و تلكيف مجموعة خمتلفة من ا ألساتذة
يف لك الدارهتا .
ـ تشجيع ا ألساتذة عىل النقاط الاجيابية املتعلقة بأأداهئم البيداغويج  ،و معاجلة نقائصهم بأأساليب دميوقراطية غري
تسلطية من طرف املفتش .
ـ أأخذ بعني الاعتبار وهجة نظر ا ألساتذة للتخطيط و تنفيذ معلية التكوين .
قامئة املراجع :
1ـ أأبو رايش حسني محمود ( ، )2009أأصول اسرتاتيجيات التعمل و التعلمي النظرية و التطبيق  ،الطبعة ا ألوىل  ،دار
الثقافة للنرش و التوزيع  ،عامن .
2ـ أأمحد اللقاين و امجلل أأمحد عيل ( ، )1996معجم املصطلحات الرتبوية و املعرفية يف املناجه و طرق التدريس  ،عمل
الكتب  ،القاهرة .
3ـ ا ألمحد خادل طه ( ، )2004اعداد املعمل و تدريبه  ،منشورات جامعة دمشق  ،سوراي .
4ـ ابمس حوامدة ( ، )2009املعرفة البيداغوجية دلى معلمي و معلامت اللغة العربية  ،دراسة حاةل مبحافظة جرش ،
جمةل العلوم االنسانية العدد  ، 04الأردن .
5ـ المتميي سوزان أأمحد سلامين ( ، )2012جودة أأداء املعلمة و عالقهتا ابدلافعية للتعمل من وهجة نظر الطالبات  ،رساةل
ماجس تري غري منشورة  ،السعودية .
6ـ تلوين حبيب (  ، )2002التكوين يف الرتبية  ،دار الغرب للنرش و التوزيع  ،اجلزائر .
7ـ انرص ادلين زبدي ( ، )2007س يكولوجية املدرس  ،دراسة وصفية حتليلية  ،ديوان املطبوعات اجلامعية للنرش و
التوزيع  ،اجلزائر .
8ـ زواوي عبد احلق ( ، )2013اجتاهات أأساتذة التعلمي الثانوي ابملدرسة العليا ل ألساتذة حنو برانمج تكويهنم
البيداغويج  ،و عالقهتا بدافعية الاجناز دلهيم  ،مذكرة املاجس تري يف عمل النفس الرتبوي ن جامعة اجلامعة
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د .نجاح السميري

الثقة ابلنفس مكتغري وس يط يف العالقة بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي الرتبية اخلاصة يف
حمافظات غزة.
Self-confidence as an intermediary variable between psychological empowerment and
job burnout among special education teachers in Gaza governorates.
د .جناح عواد السمريي جامعة ا ألقىص -غزة
امللخص:
هدفت ادلراسة احلالية اىل بناء منوذج نظري مقرتح للعالقة الس ببية بني متغريات ادلراسة الثالثة :الثقة ابلنفس
،المتكني النفيس ،الاحرتاق الوظيفي املهين ،ومن مث التحقق من حصة المنوذج املقرتح من خالل حفص التأأثري املبارش
وغري املبارش للثقة ابلنفس عىل لك من المتكني النفيس ،الاحرتاق الوظيفي املهين لك عىل حده ،وحتديد طبيعة مسار
متغريا وس ًيطا يف العالقة المتكني النفيس ،الاحرتاق الوظيفي املهين،
العالقة بيهنام ،ومعرفة اذا ما اكنت الثقة ابلنفس ً
وتكونت عينة ادلراسة من ()140معل ًما من معلمي ذوي احلاجات اخلاصة ،واس تخدمت الباحثة مقياس لك من الثقة
ابلنفس والمتكني النفيس ،والاحرتاق الوظيفي املهين من اعداد :الباحثة ،وقد أأشارت نتاجئ ادلراسة اىل وجود عالقة
موجبة بني الثقة ابلنفس المتكني النفيس ،وعالقة سالبة بني الثقة ابلنفس و الاحرتاق الوظيفي املهين كام بينت نتاجئ
ادلراسة وجود عالقة سالبة بني المتكني النفيس و الاحرتاق الوظيفي املهين ،كام بينت نتاجئ حتليل الاحندار أأن الثقة
ابلنفس و المتكني النفيس تسهم يف التنبؤ الاحرتاق الوظيفي املهين ،كام أأشارت نتاجئ ادلراسة أأن الثقة ابلنفس تلعب
دور املتغري الوس يط اجلزيئ يف العالقة بني المتكني النفيس و الاحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي الرتبية اخلاصة
مبحافظات غزة.
اللكامت املفتاحية:
ل
الثقة ابلنفس  ,Self- confidenceمتغري وس يط  ,an intermediary variableا متكني النفيس functional
 ,combustionالاحرتاق الوظيفي املهين ,empowerment psychologicalمعلمي الرتبية اخلاصة ,حمافظات
غزة .Gaza special education teachers in the provinces of
Abstract:
The present study aimed to establish a theoretical model for the causal
relationship between the three variables of study: self-confidence, psychological
empowerment and job burnout; and then verify the validity of the proposed model by
examining the direct and indirect impact of self-confidence on both psychological
empowerment and job burnout; and determine the nature of the course of their
relationship; and to see if self-confidence is mediator variable in the relationship of
)psychological empowerment and job burnout. The study sample consisted of (140
teachers from special needs teachers and used the following questionnaires: selfمجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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confidence, psychological empowerment and job burnout that prepared by the
researcher. Results of the study indicate that there is a positive relationship between
self-confidence and psychological empowerment, and a negative relation between selfconfidence and job burnout, and a negative relationship between psychological
empowerment and job burnout. Results of the regression analysis showed that selfconfidence and psychological empowerment contribute In the prediction of job
burnout, and the results of the study showed that self-confidence plays the role of the
partial mediator variable in the relationship between psychological empowerment and
job burnout among teachers of special education in Gaza governorates.
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د .نجاح السميري

مقدمة :
لتعل
تشهد املؤسسات ا ميية والرتبوية بوجه عام ومؤسسات الرتبية اخلاصة بوجه خاص حتدايت كبرية يف ظل
التغريات الرسيعة واملتالحقة اليت يشهدها الفكر الرتبوي والتعلميي والداري يف الوقت احلايل ,خاصة و أأن هناايت القرن
العرشين شهدت العديد من املفاهمي الرتبوية والنفس ية والدارية احلديثة يف ادلول املتقدمة اليت اهمتت – بشلك كبري
ولفت – بتبين تكل املفاهمي وتفعيلها يف املؤسسات اكفة وخاصة التعلميية والرتبوية مهنا ,ومن هنا يأأيت مفهوم متكني
املعلمني ليحتل ماكنة ممتزية ومتطورة يف اطار الاجتاهات احلديثة للتطوير والهنوض الرتبوي القامئ عىل العنرص البرشي
بشلك أأكرب من ذي قبل.
كام أأن الاس تجابة املناس بة ملواهجة هذه التحدايت تأأخذ عدة أأشاكل وطرق و أأمهها الاهامتم ابلعنرص البرشي وهتيئة
بيئة العمل املناس بة هل ابعتباره العامل ا ألسايس اذلي يتوقف عليه جناح املؤسسة وتطويرها ,وبناء النسان الفاعل
والقادر عىل مواهجة اكفة عوامل التغيري املصاحبة.
ويربز مفهوم المتكني كأحد ا ألساليب الدارية احلديثة واليت تقوم فكرته عىل افرتاض منح العاملني الثقة عىل اختالف
فئاهتم والاس تقاللية يف العمل ,مما يودل دلهيم شعورا ابلثقة ابلنفس واحلافز لتحمل املسؤولية وزايدة املثابرة وادلافعية
الاجيابية حنو العمل والمتزي والعطاء ,وقد أأشارت عديد من ادلراسات يف هذا الاجتاه واليت تؤكد وجود عالقة ارتباطيه
بني المتكني واملثابرة والبداع املؤسيس والرضا الوظيفي والثقة (.(Yukl & Becker, 2006
وميثل الاجتاه النفيس للمتكني شعور واجتاه العاملني حنو معلية المتكني اليت تربز يف الكفاءة ,والثقة ,والقدرة عىل
التأأثري يف العمل ,اضافة اىل حرية اختيار العامل ألداء املهام والشعور ابلعمل وقميته (العتييب.)92 :2004 ,
والمتكني كذكل ظاهرة تتضمن الكثري من عنارص ادلافعية ادلاخلية ,لأنه أأحد أأمه خمرجات القرارات اليت يتخدها
الفرد يف جمال معهل ,فتنعكس عليه بتعزيز دافعيته حنو العمل ,ومتكني الفرد يف جمال معهل والقدرة عىل التأأثري يف
نشاطات بيئة العمل بلك تفاصيهل.
وعىل هذا ا ألساس فالمتكني النفيس ليس جمرد شعور فردي ينفرد به العاملني فقط داخل أأي مؤسسة سواء اكنت
تربوية تعلميية أأو خدماتية ,وامنا حيتاج اىل مقومات هيلكية وعوامل تنظميية مالمئة ,فضال عن مالءمة ش بكة العالقات
بني أأعضاء منظمة العمل الواحدة املمتثةل ابملدير ومساعديه والعاملني معه مبختلف مسمياهتم الوظيفية والدارية ,عىل
أأساس من الثقة وادلمع والتواصل البناء ,وتزويد العاملني عىل حد سواء باكفة املعلومات اليت حيتاجوهنا الرضوري مهنا
وغري الرضوري ليك يشعر الفرد يف اطار فريقه ابملسؤولية جتاه العمل.
فعوامل الثقة واملعرفة واملهارة واملعلوماتية وادلمع واحلوافز والقوة من ا ألسس الهامة يف تكوين فريق معل و أأفراد
ممتكنني من زمام ا ألمور يف جمال العمل واملؤسسة بشلك عام (عيل.)65 :2011 ,
واذا نظران اىل املؤسسة الرتبوية والتعلميية بشلك عام كأحد املؤسسات التنظميية الفاعةل يف بناء واعداد الفرد ليكون
صاحل ًا يف جممتعه ,جند أأن املعمل يلعب دور ًا أأساس ي ًا يف هذا البناء ,وعليه يعترب معمل الرتبية اخلاصة جحز الزاوية يف تربية
وتعلمي وتأأهيل ا ألشخاص ذوي العاقة ,ولهذا فان معلية اختياره لهذه املهمة املزتايدة ا ألعباء معلية هممة ,حيث أأنه يلقى
عىل عاتقه همامت شاقة من خالل تعامهل مع فئة ذات خصوصية من الطالب ,واذلين حيتاجون هجد ووقت كبري يف
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تنفيذ هممة تعلميية ,ووفق ًا للزتايد املس متر يف أأعداد املعاقني ازدادت احلاجة اىل وجود معمل تربية خاصة يف مجيع مدارس
التعلمي ا ألساس ية ,ومن هنا تأأيت أأمهية اختيار معمل الرتبية اخلاصة ,من حيث توفر صفات وخصائص وسامت خشصية
همنية ممتزية قد ل تتوفر يف معمل العاديني ,وذكل ليتحقق الهدف الرتبوي والتعلميي العام للمؤسسة اليت يعمل هبا,
واخلاص مبجموع الطلبة ذوي العاقة.
أ
أ
ولعل العمل مع ا ألشخاص ذوي العاقة يأيت يف مقدمة املهن اليت ميكن أن ختلق مشاعر الحباط دلى العاملني ،ملا
تقتضيه هذه املهن من متطلبات مع فئات متنوعة من ا ألشخاص غري العاديني ,اذلين يعانون من العاقات احلركية،
والعقلية ،والسمعية ،والبرصية ،أأو العاقات املتعددة حيث يعترب لك خشص من ذوي العاقة حاةل خاصة تتطلب منط ًا
خاص ًا من اخلدمة والتعلمي والتدريب واملساندة ،ابلضافة اىل أأن اخنفاض قدرات ا ألشخاص ذوي العاقة وتنوع
مشالكهتم وحدهتا أأحيا ًان قد يودل دلى العديد من العاملني معهم الشعور ابلحباط ،وضعف الشعور ابلجناز أأو
النجاح ,ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يؤدى اىل شعور هؤلء العاملني ابلضغوط النفس ية واملهنية ,واليت تتوقف حدهتا وتقل
وطأأهتا وفقا لسامت خشصية العاملني مع هذه الفئة.
وقد تظهر يف كثري من املهن لس امي املهن ذات الطابع النساين والتعاوين معوقات وضغوط خمتلفة حتول دون قيام
املوظف بدوره املطلوب كام يتوقعه هو ويتوقعه الآخرون.
وتعترب ظاهرة الاحرتاق الوظيفي من أأبرز املعوقات اليت قد تظهر يف جمال العمل مع ا ألشخاص ذوى العاقة ,وهو
من جانب أآخر أأحد أأمه الظواهر التنظميية املؤسس ية اليت حتد من قدرات العاملني وتطورمه وثقهتم بأأنفسهم ,وتؤثر
بشلك سليب يف أأداهئم الوظيفي ,وابلتايل تؤثر يف أأداء وانتاج املؤسسة ,وعليه اكتسب موضوع الاحرتاق الوظيفي
أأمهية كبرية دلى الكتاب والباحثني يف ادلول املتقدمة خالل العقود الثالثة املاضية ليس فقط يف جمال السلوك التنظميي,
والعلوم الطبية ولكن أأيضا يف جمال التطوير الداري ألهنا من املشالكت الداريـة الهامـة فـي عاملنا املعارص اليت تواجه
العاملني يف املنظامت احلكومية وغري احلكومية عىل حد سواء ،ويعد من املفاهمي الهامة كونه يرتكز حول املورد البرشي
اذلي يعد ركزية التطور والتقدم يف أأي منظمة وغيابه يعترب مؤشـرا عىل مرور املنظامت بأأزمة ميكن أأن تؤدي هبا اىل
التدين والاحندار ويـصيهبا الفـشل علـى املدى الطويل للآاثر السلبية عىل املنظامت والعاملني هبا(النفيعي:2001 ،
.)56
كام أأن احساس العاملني عىل اختالف فئاهتم وخاصة معلمي الرتبية اخلاصة كوهنم يتعاملون مع فئة من الطالب
ذات سامت نفس ية وجسمية وعقلية وتربوية خمتلفة عن الآخرين ابلحرتاق الوظيفي يعين فقدمه للثقة ابلنفس وجعزمه
عن التحمك يف ا ألحداث امليطة هبم ,والحساس ابلالمعىن أأو عدم وجود هدف حمدد هلم ,وكذكل الحساس
ابلختالف بني ا ألهداف والوسائل املناس بة لتحقيقها ,فض ًال عن العزةل الاجامتعية والاغرتاب عن اذلات ,وصولً اىل
عدم المتكني النفيس ,وهذه مجيعها تعزز اجلانب السليب يف ا ألداء وفشل املؤسسة الراعية ل ألشخاص ذوي العاقة
لحق ًا.
وتعترب الثقة ابلنفس من أأمه السامت الانفعالية اليت يكتس هبا الفرد من البيئة الاجامتعية اليت يعيش فهيا ويتعامل
معها ,فالثقة تزيد من احساس النسان بقميته ،ولكام زادت ثقته بنفسه أأصبح انساان يترصف بشلك طبيعي دون قلق
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أأو رهبة فهو من يتحمك بترصفاته وليس غريه ،وجند العكس "فانعدام الثقة" جتعل النسـان يترصف بشلك غيـر
طبيعي وحيس أأنـه مـراقب من حولـه ،فتصبح حراكته وأآراؤه خمـالفه لطبيعته ويصبح القلق مالزم ًا هل يف لك أأعامهل.
فالثقة ابلنفس مفتاح النجاح يف حياة النسان بصفة عامة وحياة املعمل بصفة خاصة  ،ألن بدوهنا لن يس تطيع أأن حيقق
أأهدافه ولن يتفوق همني ًا أأو حياتي ًا أآما جاء يف دراسة لك من ،)(Chang, C., and W. Cheng. 2008-p44
اللتني أأكدات عىل الارتباط الاجيايب بني الثقة ابلنفس والتفوق احليايت بصفة عامة مبا يتضمنه من عدة متغريات تؤثر يف
أأداء الفرد وسلوكه.
كام تنبع أأمهية الثقة ابلنفس من منطلق عدم اس تغناء أأي خشص عهنا ,فالشخص قليل الثقة بنفسه هو خشص
عرضة لالصابة ابلعديد من الاضطراابت لس ببني :ا ألول أأنه ل يثـق فميـا دليه من معلومات أأو أآراء ،فلن يمتكن من
النقاش واحلوار مع غيـره وس يفضـل الصـمت ٠والسبب الثاين أأنه س يصدق لك ما يقال عنه ابلسلب ،أأما الاجيـايب
فسـيأأخذه علـى محمـل الاس هتزاء أأو أأنه جمامةل ل أأصل لها يف الواقع ،مما يعين أأنه لن يمتكن من احراز أأي نقطـة جناح أأو
انطالق يف جمال معهل ،وان أأحرز أأي مهنا فلن يشعر بذلة الفرح والنجاح ،وهذا بدوره س يجعهل يعيش جو ًا مـن امللل
والكآبة ومن مث الاحرتاق ،ويفضل جتنب الناس ليتفادى انتقاداهتم لـه وتعليقـاهتم السـاخرة مـن حالـه ،ولعتقاده أأنه
غري حمبوب مهنم و أأنه خشص أأقل مهنم قدرا ,وهذا التجنب املسـمتر سـيحرم صاحبه من اكتساب اخلربات احلياتية ،مما
يقلل أأو يعدم فاعلية المتكني دليه وحصنه ادلاخيل فـي مواهجـة الصعاب ,وقد يتخذ الفرد مسلاك مضادا للعزةل وهو
العدوان بشدة عىل الآخرين ,وهذا سلوك لشعوري ليحافظ عىل نفسه لئال ينكشف ضعفه فيفتضح حاهل ,والك
احلالتني تعين حاةل غري سوية حباجة للتدخل لصالهحا والعودة هبا اىل خط السواء (عيل.)26 :2009 ,وهناك العديد
من ادلراسات اليت تناولت هذا املوضوع ابلبحث مهنا دراسة العزني ()2001واليت أأسفرت نتاجئها عن وجود أأربعة
عوامل فرعية مكونة للثقة (الاعامتد عىل النفس ،الرتدد يف اختاذ القرار ،التعممي والدارة ،والثقة ابلنفس يف املواقف
الاجامتعية) ,كام مل تظهر فروق داةل يف الثقة ابلنفس بني اجلنسني .وكشفت دراسة  )2002( Sheltonرضورة بناء
الثقة دلى املوظف قبل الرشوع يف تطبيق المتكني كوس يةل لنجاحه .وقد أأظهرت نتاجئ دراسة اخلرابشة وعربيات
( )2005أأن درجة الاحرتاق النفيس دلى املعلمني العاملني مع الطلبة ذوي صعوابت التعمل متوسـطة عىل بعدي
الهجاد الانفعايل ،وتبدل املشاعر ،وبدرجة عالية عىل بعد نقص الـشعور ابلجناز .وقد بينت نتاجئ ادلراسة القريويت
واخلطيب ( )2006ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺍلحتﺭﺍﻕ ﺍلنفسي لصالح معلمي ﺍلﻁلبة ﺍلمعاقيﻥ بصﺭيﹰا ﻭﺍلمﻭهﻭبيﻥ
مقاﺭنة بمعلمي ﺍلﻁالﺏ ﺍلعاﺩييﻥ ،ﻭلصالح معلمي ﺍلﻁلبة ﺍلمعاقيﻥ بصﺭيﹰا مقاﺭنة بمعلمي ﺍلﻁالﺏ
ﺍلمعاقيﻥ سمعيﹰا ،ﻭحﺭكيا ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻹعاقاﺕ ﺍلمتعﺩﺩﺓ ،ﻭلصالح معلمي ﺍلﻁلبة ﺍلمعاقيﻥ سمعيا مقاﺭنة
بمعلمي ﺍلﻁلبة ﺍلمعاقيﻥ عقليًﹰا،ﻭلصالح معلمي ﺍلﻁلبة ﺍلمﻭهﻭبيﻥ مقاﺭنة بمعلمي ﺍلﻁلبة ﺫﻭﻱ ﺍﻹعاقاﺕ
ﺍلمتنﻭعة .وقد بينت دراسة عواد ( )2009أأن نس بة الاحرتاق دلى معلمي املدارس ا ألساس ية الناجت عن دمج
الطلبة ذوي الاحتياجات اخلاصة يف الصفوف العادية متوسطة ،كام أأظهرت نتاجئ ادلراسة عدم وجود فروق تبعا
ملتغريي اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة والتفاعل بيهنام.كام أأظهرت دراسة النورى ( )2011وجود فروق يف أأبعاد
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الاحرتاق النفيس تعزى ملتغري (اجلنس والعمر واملرتبة العلمية والاختصاص) .وقد أأظهرت نتاجئ دراسة دراسة
البطاينة والشاهر ()2012وجود عالقة طردية بني ادلمع الاجامتعي والاحرتاق النفيس ،كام بينت نتاجئ ادلراسة وجود
فروق يف لك من ادلمع الاجامتعي والاحرتاق النفيس تعزى للعمر واجلنس واخلربة .وقد توصلت نتاجئ دراسة
طشطوش وجروان ومهيدات وبين ( )2013اىل أأن مستوى الحتراق النفسي والرضا الوظيفي دلى معلمي غرف
المصادر متوسط ،كام أأظهرت وجود عالقة عكس ية بني الاحرتاق النفيس والرضا الوظيفي ,وبينت نتاجئ ادلراسة أأن
المعلمين من حملة الماجستير دلهيم مستوى عايل من الاحتراق النفيس ،يف حني أأن املعلمني من محةل الباكلوريوس
دلهيم مس توى أأعىل يف الرضا الوظيفي .وقد أأشارت نتاجئ دراسة الاللوالالل ()2014اىل وجود مس توى مرتفع
لالحرتاق النفيس يف بعدي نقص الشعور ابلجناز وتبدل املشاعر ،ومس توى متوسط يف بعد الهجاد الانفعايل دلى
عينة ادلراسة ،واىل عدم وجود فروق بني ختصص املعمل وبعد الهجاد الانفعايل ،ووجود فروق بني ختصص املعمل
وبعدي نقص الشعور ابلجناز ،وتبدل املشاعر دلى معلمي الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة ،بينت نتاجئ دراسة
أأوريل شابريا ( :)2014أأنه ميكن أأن يلعب المتكني النفيس متغري وس يط بني تصورات املعلمني للقيادة احلقيقة
والسلوكيات التنظميية.وكام أأظهرت نتاجئ دراسة شاهني ( )2015وجود فروق يف الاحرتاق لصاحل منخفيض المتكني،
بيامن مل تظهر فروق يف المتكني النفيس تعزى ملتغري اجلنس واخلربة والتفاعل بيهنام ،كام وجدت فروق يف الاحرتاق تعزى
للجنس لصاحل الانث بيامن ل توجد فروق تعزى ملتغري اخلربة .كشفت نتاجئ دراسة )2015( Mirzaieوقد أأظهرت
النتاجئ أأن الرشاد املهين هل تأأثري كبري عىل المتكني النفيس للمدرسات .وبينت نتاجئ دراسة عامثن وبراكت( )2016وجود
عالقة ذات دلةل احصائية بني أأبعاد المتكني النفيس والأاكدميية والكفاءة اذلاتية .وقد أأظهرت نتاجئ Savari, Aghaei
()2016وجود عالقة بني المتكني النفيس والالزتام املهين ،كام بينت اماكنية التنبؤ ابللزتام املهين من خالل المتكني
النفيس.يتضح من ادلراسات السابقة أأهنا تناولت متغريات نفس ية هامة جديرة ابلبحـث فـي جمـال الصحة النفس ية،
حيث أأظهرت أأمهية الثقة ابلنفس والمتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي دلى معلمي الرتبية اخلاصة وعالقهتا جبوانب
هامة ،مهنا :اخلجل ,وادراك المتكني ,وادلمع الاجامتعي ,والرضا الوظيفي ,والكفاءة اذلاتية ,والالزتام املهين وغريها ,كام
أأمجعت بعض ادلراسات عىل أأمهية الثقة ابلنفس والمتكني النفيس يف حتسني الصحة النفس ية وخفض حدة الاحرتاق
الوظيفي.ومتزيت ادلراسة احلالية عن ادلراسات السابقة أأهنا تناولت بشلك حمدد معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظات
غزة ،ولس امي يف ظل ما يشهده اجملمتع الفلسطيين من تزايد ملحوظ يف أأعدادمه واعدادمه وتأأهيلهم ودلهيم تطلعات جتاه
همنهتم وجتاه الفئة اليت يتعاملون معها من الطلبة ذوي العاقة ،حبيث تؤهلهم ألخذ أأدوار فاعةل أأكرث يف تطوير اجملمتع،
ودفع جعةل التمنية من جانب ،وحتسني حالهتم ومتكيهنم نفس يا ووظيفيا ومن مث همنيا واقتصاداي واجامتعيا مس تقبال,
وحتقيق ذواهتم .كذكل اتضح أأنه بعد مراجعة ا ألدب الس يكولويج ندرة ادلراسات الفلسطينية خاصة ,وادلراسات
العربية والأجنبية عامة اليت تناولت متغريات ادلراسة احلالية يف حدود ما توافر للباحثة من دراسات مما يربز أأمهيهتا
البحثية ،كام ميكن أأن تكـون انطالقة لبداية هجد حبيث منظم يف جمال معلمي الرتبية اخلاصة من خمتلف اجلوانـب ،مث
اعداد مقاييس نفس ية لهذه الرشحية الهامة يف اجملمتع الرتبوي التعلميي .كام جتدر الشارة اىل أأن الباحثة اس تفادت من
ادلراسات السابقة يف حتديـد مـشلكة ادلراسـة و أأهدافها وصياغة الفروض واعداد املقاييس ،مث تفسري النتاجئ.
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بناء عىل ما س بق ولأمهية موضوعي المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي عىل حد سواء يف جمال الرتبية اخلاصة جاء
اختيار الباحثة هلام هبدف الكشف عن الثقة ابلنفس مكتغري وس يط بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين دلى
معلمي الرتبية اخلاصة.
مشلكة ادلراسة:
ل
أ
تمتثل مشلكة ادلراسة احلالية يف دراسة أثر ا متكني النفيس عىل الاحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي الرتبية
اخلاصة ,وادلور اذلي ميكن أأن يقوم به متغري نفيس أآخر يف التوسط بني لك من المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي
املهين ,أأل وهو متغري الثقة ابلنفس وذكل وفق منوذج سبيب مفرتض من قبل الباحثة ,وعليه تتحدد مشلكة ادلراسة يف
السؤال الرئيس التايل:
ل
ً
ً
هل ميكن أأن تكون الثقة ابلنفس متغريا وس يطا يف العالقة بني ا متكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي
الرتبية اخلاصة؟
أأهداف ادلراسة:
ل
هتدف ادلراسة احلالية التعرف اىل :جحم عالقة الارتباط بني ا متكني النفيس ولك من الثقة ابلنفس والاحرتاق
الوظيفي املهين دلى معلمي الرتبية اخلاصة .كذكل مدى اسهام المتكني النفيس يف التنبؤ بدرجة لك من الثقة ابلنفس
والاحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي الرتبية اخلاصة .مدى اسهام الثقة ابلنفس يف التنبؤ ابلحرتاق الوظيفي املهين
دلى معلمي الرتبية اخلاصة .كذكل التعرف اىل دور العزل الحصايئ لتأأثري درجات الثقة ابلنفس عن العالقة بني
المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين يف وجود العالقة.
أأمهية ادلراسة :
ترجع أأمهية ادلراسة النظرية اىل أأمهية املوضوع اذلي تناولته ,كوهنا تركز عىل الثقة ابلنفس مكتغري وس يط يف العالقة
بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي الرتبية اخلاصة ,ومن مث فان هذه ادلراسة تأأيت يف اجتاه
ادلراسات والبحوث النفس ية احلديثة ,ول شك أأن هذا املوضوع ينطوي عىل قدر واسع من الأمهية تتأأىت من أأمهية
متغرياته ,الثقة ابلنفس بصورة عامة ,ومكتغري وس يط بصورة خاصة ,والمتكني النفيس ,والاحرتاق الوظيفي املهين ملا هلام
من أأمهية يف معلية التعلمي والتعمل ،كام أأشار ا ألدب الس يكولويج اىل أأمهية المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين
يف تشكيل سلوك املعمل ,وبناء اجتاهاته حنو همنة التعلمي ,وهذه املتغريات ويف –حدود عمل الباحثة -مل تتطرق ادلراسات
امللية والعربية لتناولها ابلبحث جممتعة خاصة دلى رشحية هامة ولها خصوصيهتا الرتبوية والنفس ية يف جمال الرتبية اخلاصة
أأل ويه رشحية معلمي الرتبية اخلاصة.
ت
أأما الأمهية التطبيقية لدلراسة فاهنا متثل يف أأهنا قد تسهم يف توفري أأدوات س يكومرتية مناس بة للمكتبة امللية
والعربية ميكن الرجوع الهيا والوثوق هبا يف قياس متغريات الثقة ابلنفس ,والمتكني النفيس ,والاحرتاق الوظيفي ,كام ميكن
أأن تكون مشجعة لس تخداهما مس ً
تقبال من قبل الباحثني ذوي الاختصاص ,وقد تسهم هذه ادلراسة أأيضا يف
مساعدة معلمي الرتبية اخلاصة ،والعـاملني فـي اجملال الرتبوي عىل الصعيدين احلكويم وا ألهيل ،عن طريق تزويدمه
ببعض الطرق اليت تساعدمه فـي خفـض أأو التخفيف من الاحرتاق الوظيفي املهين من خالل التأأكيد عىل دور الثقة
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ابلنفس مكتغري اجيايب يسهم يف تعزيز المتكني النفيس ويف ختفيف أأثر الاحرتاق الوظيفي ,كذكل توجيه املهمتني
والباحثني حنو تصممي برامج ارشادية لتحسني الثقة ابلنفس دلى معلمي الرتبية اخلاصة هبدف رفع المتكني النفيس
وخفض الاحرتاق الوظيفي املهين من أأجل الهنوض مبس توى تعلمي ذوي الاحتياجات اخلاصة.
مصطلحات ادلراسة:
أأولً :الثقة ابلنفس:
وتعرف الباحثة الثقة ابلنفس اصطال ًحا بأأهنا :اجتاه الفرد حنو اذلات والآخرين واميانه بقابلياته اخلاصة دلمع ماكنته
الاجامتعية وشعوره ابلسعادة والطمأأنينة.
ويقاس مس توى الثقة ابلنفس اجرائي ًا ابدلرجة اللكية اليت حيصل علهيا املس تجيب من خالل اجابته عىل فقرات
مقياس الثقة ابلنفس واذلي أأعدته الباحثة واليت ترتاوح بني ( )21-63درجة.
اثني ًا :المتكني النفيس:
تعرف الباحثة المتكني النفيس اصطال ًحا بأأنه :العنرص ادلافعي أأو النفيس اذلي يظهر من خالل مخسة أأبعاد ويه:
( أأمهية العمل ويقصد هبا ادراك الفرد جلدوى العمل من خالل توافق معتقداته وقميه مع متطلبات العمل) و(التأأثري
ويقصد به ادراك الفرد ملدى تأأثريه عىل نشاطات معهل ,وعىل النتاجئ السرتاتيجية الدارية أأو التشغيلية يف العمل)
و(الكفاءة املهنية ويقصد هبا ادراك الفرد لكفاءته و أأهليته من خالل امتالك القدرة واملهارة عىل اجناز املهام املولكة هل
ابلفاعلية املطلوبة) و(الاس تقاللية ويقصد هبا ادراك الفرد حلريته يف تقرير اجناز معهل ,واختيار البدائل املناس بة ووضع
معايري السلوك مبا يتناسب مع تقديره ووهجة نظره اخلاصة) و (الفعالية اذلاتية ويقصد هبا ادراك الفرد للمعتقدات
وا ألفاكر اليت ميتلكها عن نفسه واماكنياته وقدراته ،واليت حتدد يف املس تقبل سلوكياته اليت سوف يكون علهيا يف
املس تقبل) ,وهذه ا ألبعاد اخلسة مع بعضها البعض تلعب دور ًا اجيابي ًا ل سلبي ًا يف توجيه املعلمني بشلك خاص جتاه
دورمه يف همنة التعلمي .ويقاس مس توى المتكني النفيس اجرائي ًا ابدلرجة اللكية اليت حيصل علهيا املس تجيب من خالل
اجابته عىل فقرات مقياس المتكني النفيس واذلي أأعدته الباحثة واليت ترتاوح بني ( )54-162درجة.
اثلث ًا :الاحرتاق الوظيفي املهين:
وتعرف الباحثة الاحرتاق الوظيفي املهين اصطال ًحا بأأنه :مجموعة أأعراض من الهجاد النفيس والاستنفاذ الانفعايل
والتبدل الشخيص والحساس بعدم الرضا عن املنجز الشخيص وا ألداء املهين .ويقاس مس توى الاحرتاق الوظيفي
املهين اجرائي ًا ابدلرجة اللكية اليت حيصل علهيا املس تجيب من خالل اجابته عىل فقرات مقياس الاحرتاق الوظيفي
املهين واذلي أأعدته الباحثة واليت ترتاوح بني ( )138-46درجة.
رابع ًا :املتغري الوس يط:
وترى الباحثة بأأن "املتغري الوس يط يتوسط العالقة بني متغريين ميثل أأحدهام املتغري املس تقل (Independent
) Variableوالآخر املتغري التابع) ,(Dependent Variableوجييب عن أأحد التساؤلني ,وهام :كيف حيدث ا ألثر
من املتغري املس تقل عىل املتغري التابع؟ أأو ملاذا تأأثر املتغري التابع ابملتغري املس تقل؟ ,وعندها يمت التعامل مع املتغري
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الوس يط عىل أأنه نتيجة للمتغري املس تقل ,وسبب ًا يف الوقت ذاته للمتغري التابع ومنبئ ًا أآخر هل ,وعليه فان قوة ا ألثر اذلي
حيدثه املتغري املس تقل يف الناجت قد تقل يف دللهتا الحصائية أأو ختتفي متام ًا عندما يمت التحمك يف املتغري الوس يط
وضبطه يف المنوذج السبيب املقرتح".
حدود ادلراسة:
ميكن تعممي نتاجئ ادلراسة يف ضوء املددات التالية:
ل
املتغريات اليت تناولهتا ،ويه :الثقة ابلنفس مكتغري وس يط بني ا متكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين دلى
معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظات غزة .وابملهنج اذلي اتبع ،وهو :املهنج الوصفي الارتباطي ,وذكل ملالءمته لطبيعة
ادلراسة و أأهدافها ,حيث اس هتدفت الباحثة من خالهل التعرف عىل دلةل العالقات الس ببية بني متغريات ادلراسة
للتوصل اىل منوذج سبيب مفرتض يمت من خالهل حتديد الآاثر املبارشة وغري املبارشة لعالقة الثقة ابلنفس بلك من
المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين ،وابلعينة املس تخدمة يف ادلراسة ،وعددها( )103معلام ومعلمة من معلمي
الرتبية اخلاصة يف حمافظات غزة مهنم ( )43ذكور ,و( )60اانث ،وابلأدوات املس تخدمة ،ويه مقياس :الثقة ابلنفس,
والمتكني النفيس ,والاحرتاق الوظيفي املهين من اعداد الباحثة ،واب ألساليب الحصائية املس تخدمة ،ويه :معامل
ارتباط بريسون ،وحتليل الاحندار البس يط واملتعدد.
جممتع ادلراسة:
تكون جممتع ادلراسة من مجيع معلمي الرتبية اخلاصة العاملني يف املؤسسات احلكومية وا ألهلية والبالغ عددمه ()176
معلام ومعلمة ،وفق احصائية دائرة الرتبية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعلمي -غزة للعام ادلرايس .2016/2015
عينة ادلراسة :
قامت الباحثة بتوزيع ( )170استبانة عىل مجيع تكل املؤسسات ,واس تجاب مهنم ( )128معمل ومعلمة ,وبعد
مراجعة الاس تبياانت اكن فقط ( )103استبانه مهنا صاحلة للتحليل ويه متثل نس بة ( )80,46%من جممتع ادلراسة,
وبذكل تكونت عينة ادلراسة من ( ) 103معلام ومعلمة مهنم ( )43ذكور ,و( )60اانث موزعني عىل تكل املؤسسات
مجيعا.
أأدوات ادلراسة:
من اعداد :الباحثة
أأولً :مقياس الثقة ابلنفس:
قامت الباحثة بعرض الاستبانة عىل مجموعة من اخلرباء واخملتصني يف الرتبية وعمل النفس هبدف تعرف أآراهئم حول
"الثقة ابلنفس دلى معلمي الرتبية اخلاصة" ,ولهذا الغرض قامت الباحثة ببناء الاستبانة ،ومن مث حساب مدى اتفاق
لك فقرة من فقرات الاستبانة مع الاستبانة كلك ،ويف ضوء أآراء السادة املمكني مت استبعاد بعض الفقرات وتعديل
بعضها الآخر ليـصبح عـدد فقرات الاستبانة ( )21فقرة .ومن أأجل احلصول عىل تساوي أأوزان فقرات الاستبانة،
أأعطيت التقديرات ( )3،4 ،2 ،1ملقياس رابعي ادلرجات ورابعي البدائل (موافق بشدة ،موافق ,معارض ,معارض
بشدة) ,حيث تراوحت ادلرجة اللكية لالستبانة بني( )21-84درجة .كام مت التأأكد من الصدق التكويين لالستبانه ،من
خالل حساب معامالت الارتباط بني درجة لك فقرة من فقرات الاستبانة ،وادلرجة اللكية لالستبانه ،وذكل عىل
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عينة قواهما ( )30معمل تربية خاصة من خارج عينة ادلراسة ،وتراوحت معامالت الارتباط لفقرات الاستبانة
وادلرجة اللكية لالستبانه بني( )0.81 – 0.61ويه معامالت ارتباط داةل احصائيا عند مس توى ( ,)0.01مما يشري
اىل متتع الاستبانة بصدق عايل ,كام قامت الباحثة حبساب الصدق المتيزيي للمقياس حيث بلغت قمية "ت" للفروق
بني اجملموعتني العليا وادلنيا ( )9.5ويه قمية داةل احصائيا عند مس توى .0,01
كام مت حساب ثبات الاستبانة ،بطريقة الاتساق ادلاخيل (كرونباخ أألفا) حيث بلغ معامل الثبات ( ,)0.76وهو
معامل ثبات يشري اىل ثبات عال لالستبانة .كام قامت الباحثة حبساب الثبات عن طريق اعادة الاختبار بعد مرور
ثالث أأسابيع مرة أأخرى عىل نفس العينة ،فبلغت معامالت الارتباط بني التطبيقني ( ، )0.86وهو معامل ارتباط
دال عند مس توى دلةل . 0,01
من اعداد  :الباحثة
اثني ًا :مقياس المتكني النفيس
قامت الباحثة بعرض الاستبانة عىل مجموعة من اخلرباء واخملتصني يف الرتبية وعمل النفس هبدف تعرف أآراهئم حول
"المتكني النفيس دلى معلمي الرتبية اخلاصة" ,ولهذا الغرض قامت الباحثتان ببناء الاستبانة ،ومن مث حساب مدى
اتفاق لك فقرة من فقرات الاستبانة مع الاستبانة كلك ،ويف ضوء أآراء السادة املمكني مت استبعاد بعض الفقرات
وتعديل بعضها الآخر ليـصبح عـدد فقرات الاستبانة ( )54فقرة .ومن أأجل احلصول عىل تساوي أأوزان فقرات
الاستبانة ،أأعطيت التقديرات ( )3،4 ،2 ،1ملقياس رابعي ادلرجات ورابعي البدائل (موافق بشدة ،موافق,
معارض ,معارض بشدة) ,حيث تراوحت ادلرجة اللكية لالستبانه بني( )54-216درجة .كام مت التأأكد من الصدق
التكويين لالستبانه ،من خالل حساب معامالت الارتباط بني درجة لك فقرة من فقرات الاستبانة ،وادلرجة اللكية
لالستبانه ،وذكل عىل عينة قواهما ( )30معمل تربية خاصة من خارج عينة ادلراسة ،وتراوحت معامالت الارتباط
لفقرات الاستبانة وادلرجة اللكية لالستبانه بني ( )0.86 – 0.59ويه معامالت ارتباط داةل احصائيا عند مس توى
( ,)0.01مما يشري اىل متتع الاستبانة بصدق عايل ,كام قامت الباحثة حبساب الصدق المتيزيي للمقياس حيث بلغت
قمية "ت" للفروق بني اجملموعتني العليا وادلنيا ( )10.5ويه قمية داةل احصائيا عند مس توى 0,01
كام مت حساب ثبات الاستبانة ،بطريقة الاتساق ادلاخيل (كرونباخ أألفا) حيث بلغ معامل الثبات ( ,)0.80وهو
معامل ثبات يشري اىل ثبات عال لالستبانه.
كام قامت الباحثة حبساب الثبات عن طريق اعادة الاختبار بعد مرور ثالث أأسابيع مرة أأخرى عىل نفس العينة،
فبلغت معامالت الارتباط بني التطبيقني ( ، )0.80وهو معامل ارتباط دال عند مس توى دلةل . 0,01
من اعداد :الباحثة
اثلث ًا :مقياس الاحرتاق الوظيفي املهين
قامت الباحثة بعرض الاستبانة عىل مجموعة من اخلرباء واخملتصني يف الرتبية وعمل النفس هبدف تعرف أآراهئم حول
"الاحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي الرتبية اخلاصة" ,ولهذا الغرض قامت الباحثتان ببناء الاستبانة ،ومن مث حساب
مدى اتفاق لك فقرة من فقرات الاستبانة مع الاستبانة كلك ،ويف ضوء أآراء السادة املمكني مت استبعاد بعض الفقرات
وتعديل بعضها الآخر ليـصبح عـدد فقرات الاستبانة ( )46فقرة .ومن أأجل احلصول عىل تساوي أأوزان فقرات
الاستبانة ،أأعطيت التقديرات ( )3،4 ،2 ،1ملقياس رابعي ادلرجات ورابعي البدائل (موافق بشدة ،موافق,
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معارض ,معارض بشدة) ,حيث تراوحت ادلرجة اللكية لالستبانة بني( )46-184درجة .كام مت التأأكد من الصدق
التكويين لالستبانه ،من خالل حساب معامالت الارتباط بني درجة لك فقرة من فقرات الاستبانة ،وادلرجة اللكية
لالستبانه ،وذكل عىل عينة قواهما ( )30معمل تربية خاصة من خارج عينة ادلراسة ،وتراوحت معامالت الارتباط
لفقرات الاستبانة وادلرجة اللكية لالستبانه بني ( )0.88 – 0.65ويه معامالت ارتباط داةل احصائيا عند مس توى
( ,)0.01مما يشري اىل متتع الاستبانة بصدق عايل ,كام قامت الباحثتان حبساب الصدق المتيزيي للمقياس حيث بلغت
قمية "ت" للفروق بني اجملموعتني العليا وادلنيا ( )7.5ويه قمية داةل احصائيا عند مس توى  .0,01كام مت حساب ثبات
الاستبانة ،بطريقة الاتساق ادلاخيل (كرونباخ أألفا) حيث بلغ معامل الثبات ( ,)0.88وهو معامل ثبات يشري اىل
ثبات عال لالستبانة .كام قامت الباحثة حبساب الثبات عن طريق اعادة الاختبار بعد مرور ثالث أأسابيع مرة أأخرى
عىل نفس العينة ،فبلغت معامالت الارتباط بني التطبيقني ( ، )0.82وهو معامل ارتباط دال عند مس توى دلةل
.0,01
املعاجلة الحصائية:
أ
ألغراض حتقيق أأهداف ادلراسة واختبار فرضياهتا اس تخدمت الباحثة الساليب الحصائية التالية :معامل ارتباط
بريسون البس يط للتعرف عىل طبيعة العالقة بني المتكني النفيس ولك من الثقة ابلنفس والاحرتاق الوظيفي املهين.
وحتليل الاحندار البس يط ) (Regression analysisللتعرف عىل اماكنية تنبؤ الثقة ابلنفس والمتكني النفيس
ابلحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي الرتبية اخلاصة .معامل الاحندار املتعدد للتعرف عىل طبيعة العالقة احلقيقية بني
المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين بعد العزل الحصايئ لتأأثري الثقة ابلنفس ,وذكل ابس تخدام أأسلوب حتليل
املسار ).(path analysis
نتاجئ ادلراسة وتفسريها:
لالجابة عن تساؤلت ادلراسة قامت الباحثة ببناء منوذج سبيب مقرتح بناء عىل أأساس نظري توصلت اليه الباحثة من
خالل الطار النظري  ،وادلراسات السابقة املرتبطة مبوضوع ادلراسة ،ومن مث اختبار حصة المنوذج ،املوحض يف شلك
رمق ()1حيث يتضح فيه التأأثري املبارش للمتكني النفيس عىل الاحرتاق الوظيفي املهين ،كام يتضح التأأثري غري املبارش عن
طريق اضافة القة ابلنفس مكتغري وس يط اىل معادةل الاحندار يف المنوذج السبيب.للتحقق من حصة المنوذج اس تخدمت
الباحثة أأسلوب حتليل املسار ،وهو أأسلوب يس تخدم للتعرف عىل اجتاهات التأأثري بني متغريات ادلراسة من خالل
منوذج سبيب ينظم العالقة بني متغريات ادلراسة املس تقةل والتابعة ،ويف هذا الصدد نص التساؤل الثالث عىل أأنه :ما
دور الثقة ابلنفس مكتغري وس يط يف العالقة بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهىن ؟ "لالجابة عىل هذا
التساؤل قامت الباحثة ببناء منوذج سبيب مقرتح  ،ومن مث اختبار حصة هذا المنوذج .و للتحقق من حصة المنوذج املقرتح اس تخدمت
الباحثة أأسلوب حتليل املسار دلراسة الثقة ابلنفس مكتغري وس يط يف العالقة بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي
املهىن  ،وذكل ابس تخدام ( )Process Macroاملضافة اىل احلزمة الحصائية للعلوم النسانية  ،SPSSحيث مت اختبار الفرضية
وفق ًا للخطوات التالية كام حددها )-1:)Hayes, 2013اجراء اختبار الاحندار البس يط ما بني املتغري املس تقل و املتغري
الوس يط -2.اجراء اختبار الاحندار البس يط بني املتغري الوس يط و املتغري التابع-3.اجراء اختبار الاحندار البس يط بني
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املتغري املس تقل و املتغري التابع .حتليل املسار للكشف عن العالقة الوس يطة ملتغريات ادلراسة وذكل ابس تخدام
( )Process Macroاملضافة اىل احلزمة الحصائية للعلوم الانسانية  SPSSو يتفرع من هذا التساؤل أأربعة أأس ئةل
اثنوية  :استنادًا اىل ما س بق فان التحقق من الرشوط السابقة يمت من خالل عرض الباحثة للنتاجئ الحصائية املتعلقة
بأأس ئةل ادلراسة عىل حنو التايل:
ونص السؤال الأول عىل:
أأ -ما جحم العالقة الارتباطية ودللهتا الحصائية بني مقياس الثقة ابلنفس والمتكني النفيس دلى معلمي الرتبية اخلاصة يف
حمافظات غزة
وللتحقق من اجابة هذا التساؤل ؛ قامت الباحثة ابس تخدام معامل ارتباط بريسون للتعرف اىل العالقة بني
المتكني النفيس و الثقة ابلنفس  ،وحصلت الباحثة عىل النتاجئ املوحضة يف اجلدول الآيت :
جدول رمق ()37
ل
أأ -معامالت الارتباط بني مقيايس الثقة ابلنفس وا متكني النفيس دلى معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظات غزة.
التأأثري الكفاءة الاس تقاللية الفعالية ادلرجة اللكية ملقياس
أأمهية
البيان
ل
اذلاتية ا متكني النفيس
املهنية
العمل
**0.82** 0.92
ادلرجة اللكية ملقياس **0.95** 0.94** 0.98** 0.94
الثقة ابلنفس
يتضح من اجلدول السابق وجود عالقة موجبة بني مقيايس الثقة ابلنفس والمتكني النفيس دلى معلمي الرتبية اخلاصة
يف حمافظات غزة.
أ
ترى الباحثة أأن هذه النتيجة طبيعية فاملعمل اذلي دلية ثقة بنفسه أكيد هذه الثقة اس متدها من درجة متكنه يف ختصصه،
طرائق تعلميه .ومن خصائص الثقة ابلنفس أأهنا تثري الانفعالت الجيابية وتبعث عىل الشعور ابمحلاس والهبجة وتساعد
عىل تركزي الانتباه وتزيد املثابرة واجلهد يف سبيل حتقيق الاهداف والنجاح مما يسهم يف بناء مفهوم ذات اجيايب فتجعل
الفرد مراتح ًا خالي ًا من اخملاوف قادر عىل تنظمي البيئة وافاكره برسعة ودقة وبأأقل معونة من الآخرين مما ميكنه من ختطي
الصعاب والوصول اىل مس توى عال من الجناز ويؤدي ذكل التشوق اىل مناقشة الآخرين واحرتام اذلات (العمر،
.)88-83، 2000فالمتكني النفيس جتعل ا ألشخاص متفائلني ،مندجمني يف همام معلهم ،وقادرين عىل مواهجة الصعاب
والعقبات من خالل شعوره ابلكفاءة والثقة ابلنفس دلهيم ،فالشخص املمتتع ابلمتكني النفيس خيلق دليه الحساس بقمية
العمل والرضا عنه ،كام أأن المتكني يعمل كحافز داخيل يدفع الفرد اىل الاهامتم بعمهل وشعورة بثقته بنفسه( &Barton
.)Barton2011
السؤال الثاين "ما جحم العالقة الارتباطية ودللهتا الحصائية بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين دلى
معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظات غزة.؟
و لالجابة عىل هذا التساؤل ؛ قامت الباحثة ابس تخدام معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة بني المتكني
النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين وحصلت الباحثة عىل النتاجئ املوحضة يف اجلدول الآيت :
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جدول رمق ()38
ل
مقيايس ا متكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين
معامالت الارتباط بني ي
ادلرجة اللكية ملقياس
الضغوط قةل
عدم الرضا الاجتاه السليب عدم
البيان
التعزيز الاحرتاق الوظيفي
املهنية
الوظيفي حنو التالميذ ذوي الاجناز
الجيايب املهين
احلاجات اخلاصة الشخيص
**0.408- **0.65- **0.71- **0.345أأمهية العمل **0.250- **0.472-
**0.501- **0.78- **0.45- **0.400**0.419- **0.498التأأثري
**0.531- **0.66- **0.66- **0.438الكفاءة املهنية **0.356- **0.594-
**0.475- **0.54- **0.56- **0.380الاس تقاللية **0.398- **0.448-
**0.400- **0.67- **0.33- **0.42الفعالية اذلاتية **0.65- **0.54-
**0.603- **0.67- **0.49- **0.489ادلرجة اللكية **0.462- **0.627
المتكني
مقيايس المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين .وتتفق نتاجئ
يتضح من اجلدول السابق وجود عالقة سالبة بني
ي
ادلراسة مع دراسة ) ) Pandey ,2004ودراسة (.(Pinto A. L. 2005وترى الباحثة أأن ذكل يعود لكون أأن املعمل
اذلي يشعر بدرجة عالية من المتكني النفيس دليه فرصة أأكرب لتقليل من الشعور ابلحرتاق الوظيفي ،كام أأنه يمتتع
بقدرات عالية متكنه من مواهجة الضغوط امليطة به همام بلغت حدهتا ،كام أأنه يمتتع بقدرة عالية عىل الاجناز وادلافعية
للعمل لك هذا يسهم يف خفض والاحرتاق الوظيفي املهين .أأما ابلنس بة لتعلمي ا ألطفال ذوى الاحتياجات اخلاصة
فا ألمر ينطوي عىل حتدايت وصعوابت كثرية فاضافة لكون معلمي ا ألطفال املعوقني عرضة ذلات الضغوط اليت يتعرض
لها املعلمون العاديون فهم يواهجون صعوابت مجة ابلرمغ من عطاهئم وتضحيهتم لن املعاق ل يتغري برسعة وبسهوةل
ا ألمر اذلي قد يبعث يف النفس الشعور ابلخفاق وعدم الكفاية وخيبة ا ألمل (اخلطيب واحلديدى. )1994
السؤال الثالث "ما جحم العالقة الارتباطية بني مقياس الثقة ابلنفس ومقياس الاحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي
الرتبية اخلاصة يف حمافظات غزة.
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جدول رمق ()36
معامالت الارتباط بني ادلرجة اللكية ملقياس الثقة ابلنفس ومقياس الاحرتاق الوظيفي املهين.
ادلرجة اللكية ملقياس
قةل
عدم الرضا الضغوط الاجتاه السليب حنو عدم
البيان
التعزيز الاحرتاق الوظيفي املهين
التالميذ ذوي الاجناز
الوظيفي املهنية
الشخيص الاجيايب
الاحتياجات
اخلاصة
**
**
-0.38** -0.41
-0.25
**-0.41** -0.41** -0.405
ادلرجة
اللكية
ملقياس
الثقة
ابلنفس
يتضح من اجلدول السابق وجود عالقة سالبة بني الثقة ابلنفس و الاحرتاق الوظيفي املهين
من خالل العالقات الارتباطية يكون قد حتقق الرشط ا ألول الواجب لبناء المنوذج السبيب.
اتفقت ادلراسة مع دراسة )) Darling,2006ودراسة) Rachel,. & Hareven (2003يعود ذكل اىل أأن العمل
قدرا من مشاعر الحباط دلى العاملني بسبب ما تقتضيه
مع ذوي الاحتياجات اخلاصة يعترب من املهن اليت ختلق ً
هذه املهنة من متطلبات وخاصة أأن ذوى الفئات اخلاصة تشمل فئات متنوعة من ا ألشخاص غري العاديني اذلين
يعانون من العاقات احلركية والعقلية والسمعية والبرصية أأو العاقات املتعددة  ،حيث يعترب لك خشص حاةل خاصة
تتطلب منطا خاصا من اخلدمة والتعلمي والتدريب واملساندة .
ابلضافة اىل ذكل فان اخنفاض قدرات واماكنيات بعض ا ألشخاص املصابني ابلعاقة وتنوع مشالكهتم وحدهتا أأحيا ًان ،
قد خيلق دلى العديد من العاملني معهم الشعور ابلحباط وضعف الشعور ابلجناز أأو النجاح  .ا ألمر اذلي من شأأنه
أأن يودل هؤلء العاملني الشعور ابلضغوط النفس ية واملهنية وابلتايل الاحرتاق النفيس.ويرى البدوي ( ) ٢٠٠٠أأن
الاحرتاق النفيس عبارة عن ظاهرة نفس ية ،يتعرض لها املهنيون ،نتيجة عدم قدرهتم عىل التكيف مع ضغوط العمل ،مما
يؤدي اىل شعورمه بعدم القدرة عىل حل املشالكت ،وابلتايل فقدان الاهامتم ابلعمل ،والشعور ابلتوتر النفيس أأثناء
أأدائه .ويعرف الباحثون الاحرتاق النفيس عىل أأنه حاةل نفس ية تصيب ا ألفراد ابلرهاق والتعب ،انمجة عن أأعباء
اضافية ،يشعر معها الفرد أأنه غري قادر عىل حتملها ،وينعكس ذكل عىل ا ألفراد العاملني ،واملتعاملني معهم ،وعىل
مس توى اخلدمات املقدمة هلم .
اختبار السؤال الرابع لدلراسة :هل توجد مالمئة بني المنوذج املقرتح للعالقات بني متغريات ادلراسة وبياانت معلمي
ذوى الاحتياجات اخلاصة يف حمافظات غزة ،كام تعكسها مؤرشات املالمئة الحصائية؟.
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هيمت الفرض الرابع يف ضوء الطار النظري وادلراسات السابقة املتصةل ومبوضع ادلراسة ابلنس بة للبياانت الواقعة
املس متدة من امليدان من خالل اس تجاابت معلمي ذوى الاحتياجات اخلاصة يف حمافظات غزة  ،واذلين دلهيم متكني
نفيس ،ويركز المنوذج عىل أأن المتكني النفيس ويه متغريات مس ئوةل عن الاحرتاق الوظيفي املهين ،والىت بدورها تؤثر
يف الثقة ابلنفس دلى املعلمني موضع ادلراسة ،وقد مت حتليل منوذج املعادةل البنائية هبدف التحقق من مدى مطابقة
المنوذج املقرتح لبياانت ادلراسة احلالية ،من خالل طريقة ا ألرحجية العظمى  ،Maximum Likelihoodوذكل من
خالل برانمج التحليل الاحصايئ .AMOS7
جدول ( ) مؤرشات حسن املطابقة للمنوذج املقرتح مع بياانت ادلراسة احلالية ن= 250
املدى املثالث للمؤرش
قمية املؤرش
م املؤرش
ق
أأن تكون مية اك 2غري داةل
13.9
الاختبار الاحصايئChi-Square
صفر1-
مؤرش حسن املطابقة)0,90 Goodness of fit ) GFI
index
صفر1-
مؤرش حسن املطابقة املصحح 0,82 Adjusted Goodness
of fit index(AGFI).
صفر1-
,0
مؤرش جذر متوسط مربع خطأأ الاقرتاب
Root Mean Square Error of
)Approximatiol (RMSEA
من أأجل التحقق من حسن مطابقة المنوذج ومالمئة احصائية بني المنوذج املقرتح للعالقات بني متغريات ادلراسة
وبياانت معلمي ذوي الاحتياجات اخلاصة ،كام تعكسها مؤرشات املالمئة الحصائية ،اس تخدمت الباحثة العديد من
مؤرشات املطابقة مثل اكي تربيع ،حيث بلغت قمية املؤرش ( )13.9ويه قمية غري داةل احصائ ًيا ،مما يعطى مؤرش
بقبول المنوذج لكونه مالمئ وفقا لهذا املؤرش ،ومؤرش حسن املطابقة ) ) GFIوقد بلغت ( )0,90ومؤرشات حسن
املطابقة املصحح  )0,82( (AGFI).ويه قمية تقرتب من الواحد الصحيح ،مما يعطى مؤرشا قواي عىل ان المنوذج
مالمئ ،ومؤرش جذر متوسط مربع خطأأ الاقرتاب .)0,72( (RMSEA
ب" -ما مدى اسهام المتكني النفيس فـي التنبـؤ بدرجـة الثقة ابلنفس دلى معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظات غزة؟".
أأجابت الباحثة عن هذا التساؤل من خالل التعرف عىل نس بة مسامهة المتكني النفيس يف التنبؤ بدرجة الثقة
ابلنفس ابس تخدام أأسلوب حتليل الاحندار البس يط واجلدول التايل يبني ذكل.
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جدول رمق()39
ل
مسامهة المتكني النفيس فـي ا تنبـؤ بدرجـة الثقة ابلنفس
مس توى
ميل
قمية
التغري قمية
معامل R
املتغري املتغري معامل
ق
ادللةل
املس تقل التابع الارتباط التباين املصححة يف مية "ت" الثابت خط
الاحندار
مقطع
"ف"
املتنئب املتنبأأ اخلطي( Rنس بة
خط
البس يط املسامهة
هبا
الاحندار
R
بيتا
0.00 0.115
المتكني الثقة 2.04 16.48 6.004 0.020 0.42 0.154
النفيس ابلنفس
يتضح من اجلدول السابق أأن المتكني النفيس يسهم يف التنبؤ ابلثقة ابلنفس حيث بلغت نس بة املسامهة( ، )0.42كام اكن التغري يف
قمية "ف" لتحليل الاحندار يه ( )6.004ويه داةل احصائي ًا .
ب " -ما مدى اسهام الثقة ابلنفس يف التنبؤ بدرجة الاحرتاق الوظيفي املهين دلى معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظات
غزة.؟ "
أأجابت الباحثة عن هذا التساؤل من خالل التعرف عىل نس بة مسامهة الثقة ابلنفس يف التنبؤ بدرجة الاحرتاق
الوظيفي املهين ابس تخدام أأسلوب حتليل الاحندار البس يط واجلدول التايل يبني ذكل.
جدول رمق( )40
مسامهة الثقة ابلنفس يف التنبؤ بدرجة الضغوط
مس توى
ميل
قمية
التغري قمية
املتغري املتغري معامل معامل R
ادللةل
الارتباط التباين املصححة يف قمية "ت" الثابت خط
املس تقل التابع
الاحندار
مقطع
"ف"
املتنئب املتنبأأ هبا اخلطي( Rنس بة
خط
البس يط املسامهة
الاحندار
R
بيتا
0.00 0.16 2.19 13.51 3.400 0.010 0.041
الضغوط 0.12
الثقة
مل
ابلنفس ا هنية
يتضح من اجلدول السابق أأن الثقة ابلنفس يسهم يف التنبؤ الضغوط....حيث بلغت نس بة املسامهة(، )0.041كام اكن التغري يف
قمية "ف" لتحليل الاحندار يه ( )3.400ويه داةل احصائي ًا.
ح " -ما مدى اسهام المتكني النفيس يف التنبؤ بدرجة الاحرتاق الوظيفي املهين "
أأجابت الباحثة عن هذا التساؤل من خالل التعرف عىل نس بة مسامهة المتكني النفيس يف التنبؤ بدرجة الاحرتاق
الوظيفي املهين ابس تخدام أأسلوب حتليل الاحندار البس يط واجلدول التايل يبني ذكل.
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جدول رمق( )41
مسامهة المتكني النفيس يف التنبؤ بدرجة الاحرتاق الوظيفي املهين
التغري
R
معامل
املتغري املتغري معامل
ق
املصححة يف مية
الارتباط التباين
املس تقل التابع
"ف"
املتنئب املتنبأأ هبا اخلطي( Rنس بة
البس يط املسامهة
R
بيتا
21.36 0.076
0. 79
المتكني الضغوط 0.28
النفيس

د .نجاح السميري

قمية قمية
"ت" الثابت
مقطع
خط
الاحندار
0.19 1.05 5.52

ميل
خط
الاحندار

مس توى
ادللةل

0.00

يتضح من اجلدول السابق أأن ا ألىس النفيس يسهم يف التنبؤ ابلوحدة النفس ية حيث بلغت نس بة املسامهة(، )0.79كام اكن التغري يف
قمية "ف" لتحليل الاحندار يه ( )21.36ويه داةل احصائي ٌا.
د -ما مدى مسامهة لك من المتكني النفيس والثقة ابلنفس مبتغري الاحرتاق الوظيفي املهين
حيث مت اس تخدام اختبار حتليل الاحندار املتعدد بطريقة( ,)Stepwiseعيل اعتبار أأن لك من المتكني النفيس
والثقة ابلنفس مكتغريات مس تقةل الاحرتاق الوظيفي املهين مكتغري اتبع ,وجاءت النتاجئ عيل النحو التايل:
جدول ( )29معادةل الاحندار(المتكني النفيس والثقة ابلنفس مكتغريات مس تقةل الاحرتاق الوظيفي املهين )
قمية الاحامتل()sig.
قمية()t
قمية()Beta
قمية()B
Model
0.00
4.025
49.881
الثابت
0.005
2.808
0.199
0.298
المتكني النفيس
0.000
7.318
0.518
0.416
الضغوط
أأظهرت نتاجئ حتليل الاحندار انه ميكن املسامهة ابلتنبؤ الاحرتاق الوظيفي املهين من خالل متغريي
المتكني النفيس والثقة ابلنفس مع ًا ,وبناء عيل اجلدول السابق ميكن صياغة معادةل الاحندار عيل النحو التايل:
الضغوط=  ×0.416 (+49.881التمكين النفسي × 0.298 +الثقة بالنفس).
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د "-هل لعزل التأأثري الحصايئ دلرجات الثقة ابلنفس عن العالقة بني المتكني النفيس الاحرتاق الوظيفي املهين
يضعف قوة العالقة بني المتكني النفيس و الاحرتاق الوظيفي املهين دلى معمل  .......؟ (مبعىن هل التأأثري املبارش
للمتكني النفيس عىل الاحرتاق الوظيفي املهين  ،خيتلف عن التأأثري عند تضمني الثقة ابلنفس يف المنوذج السبيب
املقرتح؟ ) .
أ
لالجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة ابس تخدام حتليل املسار ( )Path analysesوطريقة الرحجية العظمى
( )Maximum Likelihood Estimationملعرفة تأأثري الثقة ابلنفس عىل المتكني النفيس و الاحرتاق الوظيفي
املهين دلى معلمي الرتبية اخلاصة مبحافظات غزة.
ملخص نتاجئ حتليل املسار (ن =)248 =2-250
نتاجئ حتليل املسار لبيان ا ألثر املبارش وغري املبارش للثقة ابلنفس وعالقته الاحرتاق الوظيفي املهين بوجود الثقة ابلنفس مكتغري
وس يط ،وذكل ابس تخدام ( )Process Macroاملضافة اىل احلزمة الحصائية للعلوم النسانية SPSS
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جدول رمق()42
ل
اختبار ادلور الوس يط الثقة ابلنفس يف العالقة بني ا متكني النفيس و الاحرتاق الوظيفي املهين
تأأثري املتغري املس تقل عىل املتغري التابع
البيان معامل مربعمعامل مربع قمية Sig.
الارتباط الارتباط هامش اختبار مس توى
ادللةل
اخلطأأ F
R-sq
R
MSE
Sig.
قمية
نوع التأأثري قمية
التأأثري اختبار مس توى
ادللةل
t
0.00 4.62 0.37
التأأثري
0.00 6.00 0.42
0.02 0.15
الاجاميل
Total
Effect
0.00 5.04 -0.40
التأأثري
املبارش
Direct
Effect
التأأثري غري 0.03
املبارش
Indirect
Effect

0.00 21.94

يتضح من اجلدول السابق بعد اس تخدام حتليل املسار أأن معامالت املسار لقمي (ت) داةل احصائي ًا عند مس توى دلةل
 0.01و هذا يعين أأن الثقة ابلنفس هل عالقة مبارشة مع الضغوط  ،وهذا يدل عىل أأنه لكام زادت الثقة ابلنفس لكام
قلت الضغوط ،وكذكل وجد أأن المتكني النفيس يؤثر عىل الضغوط ،أأي لكام زاد جحم المتكني النفيس لكام قلت
الضغوط ،وهذا يدل عىل أأن الثقة ابلنفس هل دور يف التخفيف من الضغوط النفس ية بعد املرو ابلمتكني النفيس.
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الشلك الهنايئ للمنوذج السبيب املفرتض نظر ًاي
التمكين النفسي

0.57**-

الثقة بالنفس

0.82**-

**0.603

االحتراق الوظيفي
المهنى

يتضح من الشلك السابق أأن تأأثري المتكني النفيس اكن اجياب ًيا عىل الاحرتاق الوظيفي املهىن
 ،كام لحظت الباحثة بعد دخول الثقة ابلنفس مكتغ ٍري وس يطٍ بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين
 ،أأدى اىل التخفيف من العالقة بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين.
ويتضح مما س بق أأن تفسري دور الثقة ابلنفس مكتغ ٍري وس يطٍ يف العالقة بني الثقة ابلنفس مكتغري وس يط يف
العالقة بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهىن هو الهدف ا ألسايس لدلراسة احلالية ،و قد أأثبتت نتاجئ
التساؤلت الثالث السابقة بأأن العالقة جوهرية بني بني المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي املهين بعد استبعاد متغري
الثقة ابلنفس  ،و قد خفت هذه العالقة اجلوهرية ابرتباط املوقف ابلثقة ابلنفس ،و أأن النتاجئ معوم ًا جاءت مدمعة
لصحة المنوذج السبيب املقرتح يف ادلراسة .
التفسري:
ترى الباحثة أأهنذه النتيجة تعود اىل أأمهية الثقة ابلنفس ابلنس بة للفرد فهيي تعطي الفرد الحساس بقميته فتتضح هذه
الثقة يف لك حركة من حراكته وسكناته ويترصف النسان بشلك طبيعي دون قلق أأو رهبة فترصفاته هو من حيمكها
وليس غريه  ....كام أأن الثقة ابلنفس انبعة من ذاته ل شأأن لها اب ألشخاص امليطني به وبعكس ذكل يه انعدام الثقة
اليت جتعل الشخص يترصف وكأنه مراقب ممن حوهل فتصبح حتراكته وترصفاته بل وأآراءه يف بعض ا ألحياء خمالفة
لطبيعته ويصبح القلق حليفه ا ألول يف لك اجامتع أأو اختاذ قرار .
هذا يدلل عىل أأمهية أأن املعمل بصفة عامة ومعلمي الرتبية اخلاصة واثقني من أأنفسهم ومن قدراهتم ومن متكهنم ملادهتم
العلمية من شأأنه أأن خيفف من الاحرتاق الوظيفي املهين دلهيم.
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ويؤثر الاحرتاق النفيس سلب ًا عىل املعلمني وعىل حصهتم اجلسمية والنفس ية والاجامتعية :مفن الناحية اجلسمية يزيد
الاحرتاق النفيس من شعور املعمل ابملرض والتوتر وارتفاع ضغط ادلم وأآلم الظهر والصداع املس متر ،والشعور
ابلغثيان ،واضطراابت النوم وا ألنفلونزا املتكررة والهتاب املفاصل .ويؤدي من الناحية النفس ية اىل تدين مفهوم اذلات
والشعور ابلبؤس والتعاسة ،واخنفاض الثقة ابلنفس وفقدان اذلاكرة والشعور ابحلزن والعجز والاكتئاب والاستياء
والحباط وحدة الطبع والغضب وفقدان روح ادلعابة ،واهامل ا ألولوايت الشخصية(Schonfeld, 2001).
يؤدي الاحرتاق النفيس من الناحية الاجامتعية اىل تدهور العالقات الاجامتعية مع زمالئه والطالب ،ويفضل املعمل
أأن يبقى منعز ًل لوحده ،أآما يؤثر يف عالقاته العائلية مما يؤثر يف أأداء املعمل يف املدرسة ،اذ يعاين من انعدام البداع
واخليال ،وعدم القدرة عىل تقيمي املشألك وحلولها ،وعدم الرضا الوظيفي ،وشعوره بأأنه غري كفوء ،وانعدام الرغبة دليه
للحضور اىل املدرسة وشعوره بعدم الرغبة يف الالزتام ،وتركه ملهنته مبكر ًا ،مما يضعف قدرة الفرد عىل التعامل بشلك
مالمئ مع التغريات الرسيعة ،ونقص الاهامتم ابملوضوع اذلي يدرسه وجعزه يف مناقشة الطالب ،وجعل املدرسة بيئة
حمفزة هلم ،ويضعف دليه امحلاس للتدريس ،فاملعلمون اذلين يعانون من الاحرتاق عادة ما يشعرون بأأهنم عاجزون عن
مساعدة طالهبم ،ودلهيم مواقف سلبية جتاه طالهبم وزمالهئم ،ويعجزون عن حتقيق أأهدافهم ،ويشعرون بأأهنم أأقل
الزتام ًا ابجياد جو تدريس مالمئ(طشطوش وأآخرون . )2013،
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حبوث مقرتحة:
تقرتح الباحثة اجراء دراسات مس تقبلية مماثةل مضن متغريات البحث لختبار بعض العوامل ا ألخرى اليت ميكن أنأ
تؤثر يف المتكني والاحرتاق الوظيفي املهين واليت مل تسمح حدود البحث احلايل املوضوعية من تناولها واليت مهنا:
 تأأثري العوامل الفردية مثل (العمر ،اجلنس ،احلاةل الاجامتعية ،اخلربة ومدة اخلدمة) يف لك من المتكني النفيس
والاحرتاق الوظيفي املهين والثقة ابلنفس.
 تأأثري المتكني النفيس يف الاس تغراق الوظيفي.
 دراسة نظرية توحض نقاط التفاق والاختالف بني الثقة بـالنفس واملصـطلحات ذات الصةل هبا مثل المتكني
النفيس ,والاحرتاق الوظيفي املهين.
 اجراء دراسة وصفية مقارنة حتمل متغريات ادلراسة (الثقة ابلنفس ,والمتكني النفيس ,والاحرتاق الوظيفي املهين)
لك عىل حدة بني اذلكور والانث من معلمي الرتبية اخلاصة.
 اجراء دراسة وصفية عالئقية بني الثقة ابلنفس ولك من المتكني النفيس والاحرتاق الوظيفي دلى معلمي الرتبية
اخلاصة.
 اقرتاح برامج ارشادية ملعلمي الرتبية اخلاصة حول كيفية التعامل الرتبوي مع ا ألطفال ذوي العاقة.
 اقرتاح برامج ارشادية لكساب املعلمني همارة المتكني النفيس.
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توصيات:
استنادا اىل النتاجئ اليت توصلت الهيا ادلراسة احلالية ،فان الباحثة تويص مبا ييل:
 وضع خطة من قبل الدارة العامة لالرشاد والرتبية اخلاصة يف وزارة الرتبية والتعلمي العايل للوقاية واحلد من
الاحرتاق الوظيفي املهين ،وكشف مصادره ،و أأعراضه ا ألولية ،ورضورة معاجلة ا ألس باب املؤدية اىل وجود مظاهر
العجز واليأأس دلى معلمي الرتبية اخلاصة وتوفري الاس تقرار الوظيفي دلهيم وهتيئة جو اجامتعي ونفيس مناسب للعمل،
وميكن هنا اعامتد مبد أأ الثراء الوظيفي يف العمل مبا يضمن جتدد أأو تنوع ا ألنشطة واملهام اليت يقومون هبا والتخلص من
ا ألنشطة الروتينية يف العمل واليت من شأأهنا أأن تودل السأأم وامللل دلهيم.
 عقد لقاءات تربوية ودورات تدريبية للمعلمني جلعل املعلمني ميلكون اخلربة واملهارة الالزمة اليت تعزز من مس توى
متكهنم وثقهتم بأأنفسهم ،ابلضافة لتأأهيل كوادر همنية قادرة عىل تقدمي الاستشارات الالزمة يف اكفة اجملالت اخملتصة
ابلعمل للتصدي لضغوط العمل وختفيف الاحرتاق الوظيفي املهين بشلك خاص.
 ختفيف ا ألعباء الوظيفية الدارية مهنا والتدريس ية ملعلمي الرتبية اخلاصة ,هبدف مساعدهتم يف تأأدية املهام املنوطة
هبم ابتقان ،وختفيف الضغوط علهيم.
 دمع مناخ العمل بفرص الرتقية ,واملاكفأآت ,وفرص التقدم ،والتدريب والتأأهيل لصقل ومتكني قدراهتم املهنية,
وتوضيح احلقوق والواجبات واملهام والتوقعات لتجنب اخلالفات اخملتلفة بني فئات املعلمني.
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واقع النظام التربوي الجزائري في ظل الإصلاحات الجديدة وعلاقته بالعنف أ .فنيش حنان أ .عريوة نسمة

واقع النظام الرتبوي اجلزائري يف ظل الإصالحات اجلديدة وعالقته ابلعنف يف الوسط املدريس
أ .فنيش حنان جامعة ابتنة أ .عريوة نسمة جامعة تونس
 امللخص:
حتتل اإشاكلية العنف املدريس أو ابلحرى العنف املامرس داخل املدرسة وحميطها قطب المهية املركزية يف جمال
احلياة الرتبوية ،وتطرح هذه املسأةل نفسها بقوة يف خضم املشالكت الاجامتعية اليت تواجه اجملمتع اجلزائري املعارص،
حيث أصبح ينظر وللنظام الرتبوي بصفة عامة وللمدرسة بصفة خاصة مبا حتويه من برامج ومناجه ومؤ طرين عىل أهنا
مصدر ومنبع العنف املامرس داخلها.
ولقد أاثرت هذه املشلكة نقاشات حادة ومس مترة أدت اإىل بروز الكثري من التفسريات اليت هتدف اإىل اإجياد
حلول لهذه الظاهرة ومعرفة اجتاهاهتا يف دائرة ارتباطاهتا ادلينامية مع أمشل قضااي احلياة الإنسانية ولوسع جمالهتا.
 Abstract:
The problem of school violence, or rather the violence practiced within and around
the school, is central to the educational life. This question is strongly raised in the
context of the social problems facing contemporary Algerian society. The school
system, in general, and the school in particular, As the source and of violence within
them.
This problem has led to sharp and persistent discussions that have led to the
emergence of many interpretations aimed at finding solutions to this phenomenon and
knowing its trends in the circle of dynamic associations with the most comprehensive
issues of human life and its fields.
 مقدمة:
أصبح ملفهوم العنف حزيا كبريا يف واقع حياتنا ،فأصبح هذا املفهوم يقتحم جمال تفكريان ومسعنا وأبصاران ليل هنار
وأصبحنا نسمع العنف الرسي والعنف املدريس والعنف ضد املرأة والعنف ادليين وغريها من املصطلحات اليت تندرج
حتت أو تتعلق هبذا املفهوم.
ولو تصفحنا أوراق التارخي لوجدان هذا املفهوم صفة مالزمة لبين البرش عىل املس توى الفردي وامجلاعي ،بأساليب
وأشاكل خمتلفة ختتلف ابختالف التقدم التكنولويج والفكري اذلي وصل اإليه الإنسان ،فنجده ممتثال ابلهتديد والقتل
والإيذاء والاس هتزاء واحلط من قمية الآخرين والاس تعالء والس يطرة واحلرب النفس ية وغريها من الوسائل.
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والاجتاه حنو العنف جنده يف حميط سلواكت بعض الفراد ،كام جنده يف حميط سلواكت بعض امجلاعات يف اجملمتع
الواحد ،كام يوجد يف حميط اجملمتعات البرشية ،وهو يوجد يف خمتلف الوقات ،وقد تزداد نس بة العنف يف جممتع معني
وقد تنقص ،كام ختتلف قوته من جممتع اإىل جممتع ومن زمن اإىل زمن ،وقد تكون صور التعبري عن العنف عديدة ومتباينة
لن الناس خمتلفون ومتباينون ،كام أن الناس يعيشون يف ظل مناخات ثقافية وس ياس ية واقتصادية خمتلفة ولقد بدأ
الاهامتم العاملي بظاهرة العنف سواء عىل مس توى ادلول أو الباحثني أو العاملني يف اجملال السلويك والرتبوي أو عىل
مس توى املؤسسات واملنظامت غري احلكومية يف الآونة الخرية يف الزتايد وذكل نتيجة لتطور الوعي النفيس والاجامتعي
بأمهية مرحةل الطفوةل ورضورة توفري املناخ النفيس والرتبوي املناسب لمنو الطفال منوا سلامي وجسداي واجامتعيا ملا لهذه
املرحةل من أثر واحض عيل خشصية الطفل يف املس تقبل ،ابلإضافة لنشوء العديد من املؤسسات واملنظامت اليت تدافع
عن حقوق الإنسان والطفل ،وقيام المم املتحدة بصياغة اتفاقيات عاملية هتمت حبقوق الإنسان عامة وبعض الفئات خاصة
الطفال وبرضورة حامية الطفال من مجيع أشاكل الإساءة والاس تغالل والعنف اليت يتعرض لها الطفل يف زمن السمل
واحلرب.
وتعترب ظاهرة العنف املدريس أو املؤسسات الرتبوية من املشالكت الرتبوية املهمة اليت تصادف املدرسة -احلديثة-
عىل اإتالف أطوارها وبدرجات متفاوتة يف أداء رسالهتا وحتقيق أهدافها اإذ يس تطيع لك من ينمتي اإىل الرسة التعلميية
من قريب أو بعيد ،أن يلمس وجود هذه املشلكة يف لك قسم درايس تقريبا ولك مرحةل تعلميية .وقد أصبحت ظاهرة
العنف و الشغب يف املدارس مثرية للقلق سواء ابلنس بة لولياء المور أو العاملني يف املدارس .ولن لك الس باب
والشاكوى اليت نسمعها من أبنائنا ومن أصدقاهئم يف املدارس جعلتنا نرصد هذه الظاهرة ونقف عىل أس باهبا لهنا غالبا
ما تكون مرتبطة ابلعنف البييت.
 الإشاكلية:
تعترب مشلكة العنف يف املدارس أو املؤسسات الرتبوية من املشالكت الرتبوية املهمة اليت تصادف املدرسة
احلديثة  -عىل اختالف أطوارها و بدرجات متفاوتة  -يف أداء رسالهتا و حتقيق أهدافها اإذ يس تطيع لك من ينمتي اإىل
الرسة التعلميية من قريب أو بعيد أن يلمس وجود هذه املشلكة يف لك قسم درايس تقريبا و لك مرحةل تعلميية،
وجندها تتفامق يف املرحةل املتوسطة اليت تزتامن مع كون التالميذ يف مرحةل مراهقة مبا حتمهل من تغريات جسمية و معرفية
وجنس ية وانفعالية وينعكس اثر هذه التغريات عىل سلوكه يف صورة مترد و عصيان عىل السلطة الو ادلية واملدرس ية
واجملمتع ،حيث انه يف هذه املرحةل يقل الإحساس ابلرضا ويزداد القلق و الاكتئاب و تزداد معدلت العدوانية
والعنف ،واملشاغبة والتدخني وإادمان العقاقري واخملدرات ،و قد يكون ذكل راجعا اإىل البحث عن هوية اذلات وعليه
فان العنف يكون أكرث المناط السلوكية ش يوعا يف هذه املرحةل مرتبطا بعدة أس باب مهنا مشالكت احمليط والبيئة
املدرس ية واملوقع اجلغرايف للمدرسة كقرهبا من أماكن ذات جتمع كبري ،و نقص المن أمام املدارس مما أدى اإىل ممارسة
العنف اإمام املل ويه السلوكيات اليت يتبناها التالميذ وقد ينقلوهنا اإىل داخل املدرسة ،وعليه مفشلك العنف يف
مؤسساتنا الرتبوية ،يشلك ابلنس بة لتالميذ املرحةل املتوسطة ظاهرة سلوكية واسعة الانتشار خاصة داخل جحرة
ادلراسة مما يؤدي اإىل خلق جو من الفوىض والارتباك والتوتر الانفعايل فتنعكس أآاثره عىل املعمل والتلميذ ،حيث
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ينخفض أداء املعمل من هجة وتنخفض قدرة التالميذ عىل التحصيل ادلرايس من هجة أخرى ،ويف هذه احلاةل يكون
التالميذ ذوي السلوك العدواين/العنيف يف حاجة ماسة اإىل إارشاف ومراقبة وتوجيه من قبل احد الراشدين داخل
املدرسة مكستشار التوجيه املدريس اذلي نراه النسب لهذه املهمة حبمك تكوينه وختصصه من هجة ونوعية عالقته
وقربه من التالميذ داخل املؤسسة.
 مفهوم العنف:
يرى "طه بد العظمي حسني" أن العنف هو" :هتديد أو اس تخدام القوة عن قصد ومعد هبدف اإحداث الذى
والرضر اجلسمي والنفيس للشخص الآخر"( .عبد العظمي حسني)224 ،2008 ،
 مفهوم العنف املدريس:
آ
يعرف العنف املدريس بأنه" :اعتداء عىل الداب العامة والنظم ادلاخلية املعمول هبا داخل املؤسسة الرتبوية من
خالل اإثبات سلوك غري مقبول اجامتعيا داخل الوسط املدريس".
كام يعرف أيضا بأنه" :سلوك أو فعل يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جامعة حيدث أرضارا جسدية أو معنوية
ونفس ية ويكون ابللسان أو ابجلسد أو بواسطة أداة .والعنف دليل عدم اتزان ،سواء نتج عن الإاثرة أو الاس تفزاز أو
الترسع أو ضعف قوة احلجة ،وهو رد فعل غري سوي هل عواقب جسدية ونفس ية شديدة عىل املعنف"( .وطفة
ومصمودي )24 ،2002 ،
وسواء نظران اإليه كمنط من أمناط السلوك أو كظاهرة اجامتعية فهو فعل وأآفة تس تحق التحليل والعالج.
والعنف املدريس مظهر من مظاهر العنف وصورة من صوره املتعددة ،وهو عبارة عن ممارسات نفس ية أو بدنية
أو مادية ميارسها أحد أطراف املنظومة الرتبوية وتؤدي اإىل اإحلاق الرضر ابملتعمل ،أو ابملعمل أو ابملدرسة ذاهتا.
 أشاكل العنف املدريس:
ميكن تصنيف العنف املدريس اإىل مجموعة من الشاكل ختتلف خطورهتا حسب طبيعهتا ومصدرها حيث جند:
الرضب ،التخويف ،التحقري من الشأن ،توجيه الإهانة ،الالكم البذيء س با وش امت ،تكسري الش بابيك والبواب
واملقاعد والطاولت ،الكتاابت السيئة عىل اجلدران ،متزيق الكتب وامللصقات "متزيق الصور والالفتات املكتوبة"،
ختريب دورة املياه ،هتديد الساتذة أو الإداريني اإىل حد الاعتداء اجلسدي .اإاثرة غضب الس تاذ واس تفزازه وإاحداث
الشغب داخل جحرات التدريس مما يعين تعطيل معلية التعلمي .ومعظم هذه املظاهر موجودة يف مدارس نا ذلكل فاإن
العنف بنوعية اجلسدي والنفيس ل خيرج عن ثالثة أمور يه:
 عنف من الس تاذ جتاه التالميذ لسبب من الس باب.
 عنف من التالميذ جتاه الساتذة وهو ما حيدث خاصة يف املتوسط والثانوي.
 عنف بني التالميذ أنفسهم.
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وميكن الإشارة اإىل أن العنف يمتزي ابلتساع والشمولية وذكل ابلقياس اإىل مفهوم العقوبة الرتبوية اليت تشري
اإىل الفعل السليب اذلي يوقعه املريب عىل الطفل اكلرضب واحلرمان والهتديد وذكل هبدف منع الطفل من ممارسة فعالية
سلوكية أو تربوية حمددة .وميكن أن منزي بني اجلوانب التالية يف العقوبة الرتبوية:
 مصدر العقوبة اكملريب.
 نوع العقوبة اكلرضب واحلرمان والهتديد.
 سبب العقوبة مكخالفة النظمة والقوانني أو التقصري يف أداء الواجبات املدرس ية.
 غاية العقوبة قد يمتثل ذكل يف اإجياد نوع من السلوك أو نفي لنوع أآخر من السلوك.
 أثر العقوبة وقد يمتثل ذكل يف المل اجلسدي أو النفيس عند الطفل( .معران)124-123 ،2003 ،
 أس باب ظهور العنف املدريس:
جتمع أغلب ادلراسات النفس ية والاجامتعية عىل أن سلوك العنف عىل املس توى الفردي أو امجلاعي هو عادة
مكتس بة متعلمة تتكون دلى الفرد منذ وقت مبكر يف حياته من خالل العالقات الشخصية والاجامتعية املتبادةل ومن
خالل أساليب التنش ئة الاجامتعية.وميكن اإجامل أمه الس باب املؤدية لتأسيس سلوك العنف دلى التالميذ من بيهنا
ماييل:
 أس باب أرسية:
تعترب الرسة املسؤول الول عن تنش ئة الفرد وتكوين منط خشصيته ،فهيي" :الإطار العام اذلي يغطي مجيع الدوار
اليت يلعهبا الفرد عىل مرسح احلياة" .ويتوقف تأثري الرسة عىل مجةل من املعطيات من بيهنا تركيبهتا ادلاخلية ،اجلو
النفيس السائد بداخلها ومس تواها الاجامتعي والثقايف والاقتصادي .وميكن التفصيل يف املؤرشات املرتبطة ابلعوامل
الرسية فامي يأيت:
 القسوة والإهامل وفقدان العاطفة البوية نتيجة للطالق أو فقدان أحد الوادلين.
 المتيزي يف املعامةل بني البناء.
 املشاجرات الرسية ميكن أن تنعكس سلبا عىل تكوين الطفال الرويح والعقيل وتبدأ هذه املنازعات بني
الزوجني ابلرصاخ وتنهتيي ابلرضب ويف هذا اخلصوص تشري ادلراسات النفس ية اإىل أن مثل ذكل يعترب
أحد الس باب الرئيس ية للمراض والعقد النفس ية اليت يعاين مهنا الطفال.
 عدم اإش باع الرسة حلاجات أبناهئا املادية رمبا الاحتياج والفقر والبطاةل حيث أن بعض التالميذ ل
يتناولون وجبات غذائية اكفية ورمبا قد ل يتناول فطور الصباح مما ينعكس سلبا عىل التحصيل ادلرايس
والفقر الشديد قد يدفع اإىل أش ياء أخرى مثل الترسب املدريس وممارسة العنف داخل وخارج املدرسة.
 اعامتد الآابء والهمات عىل أسلوب الرضب املبارش للطفال.
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التدليل املبالغ فيه للطفل واملراقبة ادلقيقة حلراكته من طرف البوين تنعكس أحياان ابلسلب عىل الطفل
فيلجأ اإىل العنف خاصة بني أقرانه يف املدرسة.
اإذا اكنت الفوىض والعادات السيئة يف البيت والتشاجر بني البوين والبناء ،وعدم وعي الرسة بأمهية
معلية الرتبية والتعلمي فاإن ذكل يؤدي حامت اإىل العنف.
مرض أحد الوادلين أو الطرد من املزنل قد يرتتب عنه سلوك عدواين حنو الآخرين( .وانس وبصنوبرة ،
)47-46 ،2009
أس باب اجامتعية:
تدهور الوضاع الاقتصادية يؤدي اإىل تدهور الوضاع الاجامتعية فقد تتفكك الوارص الرسية نتيجة
تعقد املشألك خاصة مع اس تفحال مشلكة البطاةل وضيق السكن مث الشعور ابلهتميش لك ذكل يؤدي اإىل
العنف.
كرثة الظواهر السلبية واخملاصامت ومتجيد العنف.
اإن للمجمتع تأثري كبري عىل الرسة وعىل التعلمي وغريهام فاإذا ساد العنف يف اجملمتع فستتأثر به الرسة مث ينتقل
اإىل املدرسة وهذا هو اخلطر.
التلميذ الفقري يدرس اإىل جانب تالميذ من عائالت ثرية سيتأثر بذكل اجامتعيا ونفس يا وقد يلجأ اإىل العنف
لعدم اإش باعه حاجاته اخلاصة يف غياب التاكفل الاجامتعي( .وانس وبصنوبرة)47 ،2009 ،
أس باب نفس ية:
الإحباط حيث يوجه العنف حنو املصدر املتسبب فيه واذلي قد يؤدي اإىل عقد نفس ية وقد حيدث هذا
يف املدرسة من التلميذ جتاه أس تاذه وزمالئه.
احلرمان والفقر اذلي يعانيه بعض التالميذ قد يؤدي هبم اإىل العنف يف مرحةل التعلمي املتوسط حماول
التخلص مما يعانيه.
الصدمات النفس ية والزمات إاذا مل تعاجل عدد الطفال قد تتحول اإىل كوابيس تدفعهم اإىل العنف.
حب الظهور يف مرحةل املراهقة خالل مرحةل التعلمي املتوسط قد يدفع ببعض التالميذ اإىل سلوك العنف
خاصة اإذ اعترب عند البعض بأنه معيارا للرجوةل والس يطرة.
بعض التالميذ قد يشعرون حباةل من اخلوف والقلق بسبب زمالهئم املامرسني لسلوك العنف أو التأنيب
املس متر من الس تاذ حيث قد يردون عىل امجليع بعنف للخروج من حاةل القلق أو لفرض أنفسهم ليك هيمت
هبم الآخرون.
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 وسائل الإعالم:
لقد بينت املقاربة الإعالمية للعنف أن وسائل الإعالم مبختلف أنواعها لها دور ابلغ المهية يف التأثري عىل خشصية
الإنسان ،مما جيعلها تنهتج سلواك دون غريه .اإذ أن هناك عالقة قوية بني وسائل الإعالم وسلوك الفرد يف كثري من
احلالت من خالل ما تنقهل يوميا من برامج وأخبار وإاعالانت ،حبيث يكون للعنف فهيا جمال واسعا ،لس امي تكل
الربامج اليت متجد العنف وتعطيه قمية عليا( .مصمودي)52 ،2003 ،
اإن تأثري العنف اليويم اذلي تبثه وسائل الإعالم السمعية-البرصية يظهر يف عدة صور (عنف الصورة،
حروب ،أفالم العنف ،ألعاب الفيديو العنيفة) .خاصة يف ظل انتشار التكنولوجيات احلديثة ،حيث أصبحت
وسائل الإعالم من أمه الوسائل تأثريا عىل خمتلف الفئات وخاصة الطفال املمتدرسني ،فسوء اس تغالل هذه
الوسائل  ،يؤثر عىل تزايد ظاهرة العنف املدريس ،خاصة يف ظل غياب الرقابة الرسية والفجوة الرمقية أو
التكنولوجية بني الآابء والبناء ،مما يضعف من مراقبة الرسة للبناء وتأثري ذكل عىل سلواكهتم .فأغلب الآابء
جيهلون الاس تعامل والتحمك يف هذه التكنولوجيات.
ومن أكرث هذه الوسائل تأثريا يف حياتنا اليومية ،التلفزيون اذلي أصبح يلعب دور ًا أساس ي ًا وهمامً من خالل ما يبثه
من برامج مهنا ،ما هو اجيايب ومرغوب فيه ومهنا ما هو سليب مرفوض .هذا التأثري وصل اإىل درجة مسامهة التلفزيون
يف تنش ئة وتربية الطفال واملراهقني جنبا اإىل جنب مع الرسة.
أما التأثريات السلبية للربامج العنيفة اليت تبهثا يف سلوكيات الطفال؛ فقد أكدت ادلراسات أن هذه الربامج تصور
البطال يف صور خيالية مليئة ابلعنف من خالل تصويرها للمجرم والسارق عىل أنه بطل .خيزتهنا الطفل يف خميلته اإىل
أن ميارسها يف أفعاهل ،حيث يقدل الشخصيات البطولية خاصة يف مواقفهم العنيفة .
كام أوحضت ماري وين ،أن العنف الزائد عىل شاشة التلفزيون يؤدي مبارشة اإىل سلوك عدواين عنيف بني
الطفال واملراهقني ،وتتضمن هذه الربامج ليس فقط اجلرامئ والاغتصاب ،بل كذكل بعض السلواكت اليومية اليت ل
تقل أمهية اكلرضب والش مت( .حسونة)20 ،2012 ،
ابلإضافة اإىل أس باب أخرى نوجزها فامي ييل:
 عزوف بعض التالميذ عن ادلراسة حيث حياولون التخيل عن ادلراسة نتيجة ضغط الولياء لإبقاهئم مضن
املسار ادلرايس فتجدمه مييلون اإىل العنف وأعامل الشغب ومع مرور الوقت قد يمت فصلهم هنائيا.
 لكام اكن املس توى ادلرايس للتلميذ ضعيفا لكام زاد معه اجلنوح للعنف ضد التالميذ أو ضد الساتذة "طبعا
عند قةل من التالميذ".
 وجود العنف خارج املدرسة قد يؤدي حامت اإىل العنف داخلها.
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 اإذا اكن التلميذ املمتدرس هل عالقات مع بعض الطائشني أخالقيا خارج املدرسة فاإنه س يكون عنيفا مثلهم
ويصيب بعنفه ابيق زمالئه بل حىت مع الساتذة والإداريني ،وأحياان قد يس تعمل هذا التلميذ املمتدرس من
طرف هذه الشةل ،وهذه ظواهر موجودة يف مرحةل التعلمي املتوسط.
 نقص احلوار سواء اكن ابلوسط املدريس ،أو العائيل وذكل قد يؤدي اإىل الكبت والقهر لتكون نتيجته
العنف من طرف التلميذ ويظهر ذكل أحياان مبتوسطاتنا.
 قد يصدر العنف عن تالميذ يتصفون بضعف يف الس يطرة عىل دوافعهم اإذا تعرضوا للمواقف الصعبة مما
يؤدي هبم اإىل سلوك العنف.
 قد تعود أس باب انتشار ظاهرة العنف يف الوسط املدريس للظروف الصعبة اليت عاشها اجملمتع بصفة عامة
خالل التسعينات حسب بعض ادلراسات( .مصطفى الزرقاي وخمتار)59 ،2003 ،
 وسائط الرتبية ومسؤولياهتا عن تفيش ظاهرة العنف املدريس:
اإن من أمه أس باب تفيش ظاهرة العنف املدريس يف اجلزائر الاكتظاظ وافتقار الساتذة لتكوين خاص يف عمل
النفس الرتبوي واس تقاةل الولياء من هممة متابعة أبناهئم وقوانني جمحفة يف حق أحد الطراف املتورطة أو حبق حضية
العنف املسجل يف الوسط املدريس ،ويه مشلكة أصبحت هتدد املنظومة الرتبوية يف اجلزائر ،اإذ مل تسارع السلطات
الوصية اإىل معاجلة هذه الظاهرة اليت ختفي يف ابطهنا مشألك أمعق ،ويه غياب احلوار وغلبة الظروف الاجامتعية
والاقتصادية عىل القمي الرتبوية.
وهذا معناه أن أصابع الهتام تشري اإىل الرسة واملدرسة كوىل وسائط الرتبية املتسببة يف انتشار ظاهرة العنف
املدريس فال ميكننا أن ننكر مدى اإسهام وسائط الرتبية يف تفيش ظاهرة العنف داخل املدارس ،حيث أنه ابلقدر
اذلي تقرص أو تتخىل فيه هذه الخرية عن دورها املثايل والفعال يف تربية وإارشاد البناء يربز اإىل السطح اجلانب
السليب واملمتثل يف عديد املشالكت والعنف واحد مهنا .وستتفامق الوضاع وتزيد الطني بةل مع تأثري ابيق الوسائط
الخرى خاصة مهنا وسائل الإعالم والشارع من خالل جامعة القران( .قايس وبوعيل)190 ،2011 ،
 واقع ظاهرة العنف املدريس يف النظام الرتبوي اجلزائري:
العنف املدريس ليس ظاهرة معزوةل عن اجملمتع ،فالعنف املدريس يعترب مظهرا من مظاهر العنف عامة اليت
يعيشها اجملمتع اجلزائري ،سواء يف الرسة أو يف حميط احلي أو يف الشارع ،أو من خالل وسائل الإعالم ،لك هذا
يشلك نس يجا ميلء ابلعنف ،يعيشه ويشاهده التلميذ حيث ما حل ،ليعد اإنتاجه يف املؤسسة.
وقد أصبحت ظاهرة العنف و الشغب يف املدارس ظاهرة مثرية للقلق سواء ابلنس بة لولياء المور أو العاملني يف
املدارس .ولن لك الس باب والشاكوى اليت نسمعها من أبنائنا ومن أصدقاهئم يف املدارس جعلتنا نرصد هذه الظاهرة
ونقف عىل أس باهبا لهنا غالبا ما تكون مرتبطة ابلعنف البييت .حيث اإن اخلالفات العائلية لها تأثري سليب عىل تنش ئة
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الطفل ،ذكل لهنا ختلق اإنساان غري مزتن .مفن أين يأيت العنف؟ وما مرده؟ وكيف يس يطر عىل جممتعنا الآن ،وحتديدا
يف مدارس نا وبني أولدان!!
هذا ما توهجنا به اإىل اختصايص المراض النفس ية " منعم عبد امحليد" فأجاب" :اإن الطالب العنيف هو طفل خائف
فاقد ل إالحساس ابلمان ،وغالبا ما يعيش جبو عائيل متش نج ،ورمبا هو طفل غري سوي نفس يا .أما املدرس العنيف
فهو اإنسان يعاين من حاةل نفس ية غري مس تقرة لها أس باهبا املتعددة كن تكون أو خشصية أو عائلية أو وراثية أو همنية
أو مشألك واقعية حباجة اإىل حلول .واملسأةل أول وأخريا يه مقدرة املدرس اإن يكون احملور الساس يف معلية الضبط
والرتبية والتعلمي بشلك حضاري.
وميثل العنف املدريس حلقة من حلقات العنف املشاهد يف اجملمتع سواء اكن ذكل يف الوساط التعلميية العائلية،
املدرس ية أم احمليط العام (الشارع ،السواق ،واملرافق العامة اكملستشفيات والسجون واملؤسسات الاقتصادية ) .من
املفروض أن تكون املؤسسات الرتبوية حميطا مناس با لرتبية الفرد وإاعداده مكواطن صاحل خلدمة جممتعه ووطنه ،فاإننا
نالحظ ازدايد مظاهر العنف هبذه املؤسسات وخاصة يف الثانوايت ،حيث بينت ادلراسات اليت أجراها "حوييت"
 2004ابجلزائر العامصة أن هناك  16نوعا من السلوك العدواين داخل الثانوايت ،ومن بني أكرث أنواع العنف انتشارا:
عصيان أوامر الس تاذ ،السخرية والاس هتزاء ،اإاثرة الفوىض ابلقسم ،الرضب ،الرسقة ،التحرش اجلنيس ،املشاجرة،
الكرس والتخريب ،الكتابة عىل الطاولت واجلدران ،السب والش مت .وقد بينت ادلراسة أن نس بة العنف املوجه من
ظرف التالميذ جتاه الساتذة ،أكرب بكثري من نس بة العنف املوجه من الساتذة جتاه التالميذ .وهذا مؤرش خطري عىل
اهزتاز صورة الس تاذ يف وعي التلميذ ،ورمبا يف وعي أههل أيضا مما يس تدعي توعية الرس برضورة بذل هجد أكرب يف
معلية تربية أبناهئم وخاصة فامي يتعلق بزرع قمي احرتام وتقدير وتوفري املعمل.
ويف دراسة قامت هبا مفتيش ية أاكدميية اجلزائر حول ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية حاولت الإجابة عىل ثالث
أس ئةل رئيس ية:
 هل ميارس العنف يف املؤسسات الرتبوية؟
 مايه مظاهر وأشاكل العنف يف املدرسة؟
 وماهو مصدر العنف؟
وقد أجريت هذه ادلراسة يف منطقيت "بن عكنون" و"س يدي محمد" واكنت عينة ادلراسة مكونة من  138تلميذا
و  175تلميذة من منطقة بن عكنون ،و 95تلميذا و  110تلميذة من منظقة س يدي محمد .أسفرت النتاجئ ابلنس بة
لشاكل العنف املامرسة يف املؤسسة الرتبوية اجلزائرية متثلت أساسا يف السب والش مت ،الرضب ،التخريب ،الهتديد،
الرسقة ،املساومة ،اإتالف أدوات الغري ،التحرش اجلنيس ،التنابز ابللقاب .كام أسفرت ادلراسة اليت قامت هبا
"حفيظة بن محمد" ( )2005عىل أربعة اثنوايت ابجلزائر العامصة (عقبة بن انفع بباب الوادي ،محمد جباوي ابملدينة،
املقراين  ،01بن عكنون ،والش يخ بوعاممة ابملرادية) ،هبدف التعرف عىل العوامل املبارشة ،وغري املبارشة للعنف يف
املؤسسات الرتبوية ابملرحةل الثانوية ،توصلت ادلراسة اإىل أن هناك عوامل كثرية جتعل التلميذ عنيفا يف الثانوية ،مهنا
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الطابع التسلطي للعالقات الاجامتعية داخل الرسة اجلزائرية جتعل التلميذ بعد اإنتاجه داخل الثانوية الزمة الاقتصادية
اليت تعيشها الرسة معوما تؤثر يف سلوك التلميذ داخل الثانوية ،وجود الكثري من السلواكت العنيفة دخلت من الشارع
اإىل الوسط املدريس ،قوة التسلط البيداغويج تؤثر عىل سلوك التلميذ مما جتعهل يقوم مبامرسات عنيفة إازاء الثانوية
والعضاء العاملني فهيا( .أآيت محودة وأآخرون)28 -26 ،2001 ،
 عالقة النظام الرتبوي اجلزائري يف ظل الإصالحات اجلديدة ابلعنف املدريس:
ترجع معظم ادلراسات امليدانية والإحصائيات الخرية تزايد وتنايم ظاهرة العنف يف الوسط املدريس لس امي يف
الس نوات الخرية لتساع ظاهرة العوملة فهذه الخرية مست لك جوانب احلياة (الاجامتعية ،الاقتصادية ،الثقافية،
الس ياس ية...اإخل) ،وملا اكن اجملمتع عبارة عن بنية متاكمةل فاإنه ابت من الرضوري تأثري ه\ه اجملالت يف بعضها البعض
مبعىن أن التغريات اليت شهدها النظام الرتبوي اكن نتيجة حمتية لتأثريات النظم الاجامتعية الخرى ،حيث تزامنت هذه
الإصالحات مع تنايم ظاهرة العنف داخل املدرسة اجلزائرية ومهنا:
 القوانني املدرس ية اخلاصة ابلتلميذ:
ففي ظل تطبيق هذه القوانني أصبح ميارس العنف يف املدرسة اجلزائرية كام أنه يف الشارع ،بل أصبح يتفنن يف
ممارسة مثل هذه السلواكت واليت من مجلهتا( :اس تفزاز الس تاذ ،الرضب ،اس تعامل السالح البيض ،الكرس
والتخريب...اإخل)
 تزايد نس بة الإهدار الرتبوي:
تزايد نس بة الإهدار الرتبوي يف الس نوات الخرية بسبب الفشل املدريس ،والترسب ،والإعادة...اإخل ،ويعد مؤرش
ضعف التحصيل العلمي دلى التالميذ من أمه انعاكسات ظاهرة العنف املدريس .وهنا جتد ادلوةل نفسها تنفق أموالا
ابهظة من أجل ليشء.
 اخنفاض مس توى التحصيل العلمي دلى التلميذ:
أدى اخنفاض مس توى التحصيل العلمي دلى التلميذ اإىل زايدة نس بة الإعادة ،مما أدى اإىل اكتظاظ القسام،
وابلتايل صعوبة التحمك يف العملية التعلميية ومن مث ظهور سلواكت ل توافقية ول أخالقية داخل املدرسة.
 فقدان الس تاذ مركزه اذلي اكن يمتتع به يف السابق:
فقدان الس تاذ مركزه اذلي اكن يمتتع به يف السابق ،وهذا يف ظل غياب الساليب الردعية يف العملية التعلميية.
وأمام هذه املعطيات اختذت ادلوةل اجلزائرية س ياسة تربوية جديدة واليت جتسدت يف الإصالحات وهو السعي
لتحسني فعالية التعلمي وحماربة الفشل واحلرمان املدريس ،وهذا بصياغة أهداف جديدة تامتىش مع متطلبات الواقع
املعاش وطنيا وإاقلمييا وعامليا .متثلت هذه الهداف يف :الصاةل احلقيقية ،احلداثة ،العقالنية ،الفعالية .كام هدفت هذه
الإصالحات الرتبوية احلالية يه حتسني مس توى التحصيل العلمي ،ويلهيا ابدلرجة الثانية مسايرة التطور احلاصل يف
العامل مث اسرتجاع البعد الخاليق يف املدرسة.
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فظاهرة العنف مرتبطة ابجلانب الخاليق للتلميذ ،وهو ما جعل ادلوةل تركز عىل هذا اجلانب يف الإصالحات
الرتبوية احلالية ونلمس هذا الاهامتم وذكل من خالل حرصها عىل زايدة ساعات املواد الإنسانية ومادة الرتبية الإسالمية
يف الطور الثانوي (املرحةل اليت تقابل املرحةل العمرية احلساسة -املراهقة ،)-وبغية ترس يخ املبادئ الخالقية يف الجيال
الصاعدة فاإن اهامتهما امتد اإىل الس نة الوىل ابتدايئ حيث خصصت كتب لهذه املواد يف التعلمي الابتدايئ ،وهذا سعيا
لسرتجاع البعد الخاليق للمدرسة اجلزائرية لهنا أدركت أن املسأةل مسأةل أخالقية ل غري( .مامنية-2000 ،2014 ،
)2002
 الآاثر املرتتبة عىل سلوك العنف يف املدارس:
 يؤدي اإىل اإنتاج خشصيات عنيفة خائفة تمتزي ابلعجز والقصور.
 العنف والكذب وتشتت الانتباه.
 تكوين مفهوم سليب جتاه اذلات وجتاه الآخرين وابلتايل تكون الشخصية السلبية وعدم القدرة عىل حتمل
املسؤولية.
 اإنتاج الشخصية العصبية والانفعالية.
 تدين مس توى التحصيل ادلرايس والهروب من املدرسة.
 الترسب املدريس.
 كراهية املدرسة والساتذة ولك ما هل عالقة ابلعملية التعلميية.
ولقد أثبتت العديد من الحباث أن هناك أآاثرا لظاهرة العنف املدرسني فتشري "ودف أآرمة" ( )1994بأن:
"الطفال املؤذيني بغالب الحيان مش تتني من انحية انفعالية ،قلقني غضبانني ،كرثا مهنم يبدو علهيم ممزيات الرغبة يف
أن يفهمهم من حييط هبم وكهنم غري مفهومني"( .جعرود)26 ،2007 ،
 التدخالت الوقائية والعالجية لظاهرة العنف املدريس:
 التدخالت الوقائية:
اإن ظاهـرة العنف املدريس أمست تؤرق أرس الطفال ،اليت ختاف من عواقب تطوره اإىل احنراف وإاجرام عند
الكرب .وعن الإجراءات اليت ميكن اختاذها للوقاية من العنف ،يقول احد التالميذ ،جيب أن تكون معامةل املدرسني
والإداريني للتالميذ ،قامئة عىل طرق تربوية ،وأن يمت مل فراغ التالميذ بأنشطـة ثقافية وترفهيية.
آ
كام جيب اإدماج مادة حقوق الإنسان يف التكوين ،والتكثيف من امحلالت التحسيس ية دلى الابء ،لنه ل بد من
تغيري العقليات.
 ادلور الوقايئ للمدرسة:
للمدرسة دور مؤثر يف وقاية الفرد من السلوكيات العنيفة ،وحىت تؤدي ادلور ينبغي أن تكون الرتبية والتعلمي
انبعتني من الواقع وقمي واجتاهات اجملمتع ،وأن يامت يف اإطار التعاون والتاكمل بني أفراد اجملمتع ،وأن تكون تربية الطفل
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وتعلميه مس متدين من مبدأي التاكمل والشمولية ،وأن تراعي العملية التعلميية الهداف الانفعالية واليت تمتثل يف تمنية
وتدعمي القمي الخالقية وادلينية والروحية وغرس مبادئ الإيثار والثقة ابلنفس دلى املتعمل ،وتعويد الطفل عىل حتمل
املسؤولية وغرس روح التسامح واحرتام الآخرين .ويلعب املدرسون والاختصاصيون الاجامتعيون وغريمه دروا هاما
يف وقاية املتعلمني من العنف ،ويكون املعمل صاحلا ملامرسة دوره اإذا اكنت مؤهالته تنطوي عىل اإملام اكف بس يكولوجية
الطفل واختالف الزناعات الفردية دليه ،ومظاهر منو الشخصية ووسائل هذا المنو واحلالت النفس ية غري العادية،
وذكل لكه ابلقدر اذلي يتيح للمعمل أن يكتشف أية مشلكة متعلقة ابلشخصية يف الوقت املناسب.
 الإدارة املدرس ية:
لت
وإاذا اكنت الإدارة املدرس ية قد اجتهت يف العرص احلديث اإىل حتقيق ا منية اجلسمية والعاطفية والروحية والسلوكية
والاجامتعية وغريها للطالب ،فاإن مدير املدرسة هو الرئيس املبارش مجليع العاملني هبا ،وهو املسؤول الول عن بلوغ
املدرسة أهدافها ،وابلتايل فاإن عليه متابعة حتقيق الوظائف املهمة للمدرسة وحتقيق الرتبية الإسالمية بأسسها الفكرية
والعقائدية والترشيعية ،وعىل رأس تكل الهداف عبادة هللا وتوحيده واخلضوع لوامره ورشيعته ،وتمنية مواهب
الطالب ،واحملافظة عىل فطرته من أن تتبدل.
 دور مدير املدرسة:
وملدير املدرسة دورا اإرشاداي يف برامج التوجيه والإرشاد وا إلرشاف عىل اإعداد خطته ،وا إلرشاف العام عىل مجيع
خدمات التوجيه والإرشاد والتصال مع املؤسسات الرتبوية واملهنية وغريها يف اجملمتع مبا يفيد برانمج التوجيه والإرشاد.
(النريب)52 ،2008،
 دور املدرس:
وللمدرس دور همم يف وقاية الطالب من الاحنراف والعنف ،فاملدرس اذلي يتسم سلوكه وخشصيته ابلتسلط
والس يطرة ،يؤدي اإىل ظهور كثري من الاضطراابت السلوكية النامجة عن الكبت دلى الطالب ،ويرجع خطورة دور
املعمل اإىل أنه يقوم بعدة أدوار ،فهو بديل الب وهو رئيس ومرشف وموجه وخبري وعامل ،ذلكل فاإنه حىت ينجح يف أداء
هممته وجينب الطالب الوقوع يف السلوكيات العنيفة ينبغي أن ميثل لهؤلء الطالب القدوة احلس نة ،وأن يكون احلد
الدىن من الصحة النفس ية ،وأن يكون مؤمنا ابهلل ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم الآخر والقضاء والقدر خريه ورشه،
وأن يكون دليه القدرة عىل تكوين عالقات مرضية مع الآخرين ودليه القدرة عىل ممارسة دور اجامتعي اإجيايب داخل
امجلاعة وأل يكون مصااب ابلضطراابت النفس ية ،وأن يكون دليه القدرة عىل التكيف مع الآخرين.
 دور املرشد املدريس:
وللمرشد املدريس كذكل دور هام يف وقاية الطالب من الاحنرافات السلوكية والاجامتعية من خالل املامرسة
املهنية للعمليات الرئيس ية يف الإرشاد والتوجيه.
أما اجلو املدريس العام فيجب أن يكون هميئا وصاحلا ،حبيث يضع حاجزا بني الطالب والعنف وحىت يتحقق
ذكل ينبغي:
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أن توفر املدارس خدمات اجامتعية ونفس ية للكشف عن السلوك املنحرف دلى الطالب وعالجه يف
وقت مبكر.
أن تضع املدرسة برانجما دراس يا مران يتالمئ مع مس توى الطلبة العقيل.
أن يكون املدرسون مؤهلني وأمثةل حتتذي.
أن يكون عدد املدرسني اكفيا ومناس با ،حبيث يكون ابلإماكن للمدرس القيام اب إلرشاف عىل سري دراسة
الطالب وسلوكه والاعتناء ابحتياجات الطالب الفردية عناية خاصة.
أن تقوم املدرسة مبعاجلة مشلكة الرصاع الثقايف معاجلة تربوية( .النريب53-51 ،2008،
 الربامج الوقائية:
طريقة الزي الرمسي أو املوحد :ويه أول طريقة وقائية طبقت يف بعض املدارس يف اجملمتع المرييك ويه
مبنية عىل فكرة أن توحيد الزي الرمسي املدريس دلى الطالب خيفض من حوادث الانضباط وحيس من
اجتاهات الطالب حنو التعمل وخيلق بيئة تعمل مالمئة .حبيث تزول الفرقة بني التالميذ ول يشعر الفقري مهنم
بنقص جيعهل يسكل سلوك سليب اجتاه غريه من التالميذ.
برامج املراقبة :ومن أمثةل هذه الربامج ما يعرف بربانمج احلرم املدريس املسدود وهو ما يعرف يف بالدان
ابلنظام ادلاخيل والنصف ادلاخيل للمدرسة.
برامج التسامح الصفري :حيث أن اإدارة املدرسة ل تتسامح مع أي تلميذ غري قادر عىل اإتباع القواعد
والنظام ،واذلي تقوم املؤسسة بطرد أي تلميذ حيمل معه سالح مثال.
برامج تدريبية عىل اإدارة الغضب وحل املشالكت :وذكل ملا يرتتب من تأثري اإجيايب عىل خفض العنف
والعدوان وتعلمي التالميذ كيف يكونون عىل وعي ابحلاةل النفس ية دلهيم عندما يواهجون الغضب وجند
كذكل التدريب عىل حل املشالكت اليت تواهجهم .من خالل مساعدهتم عىل حتديد أآراهئم ومقاومة ضغوط
القران وتوليد اس تجاابت بديةل عن الاس تجاابت العنيفة.
برامج التدريب عىل املهارات املعرفية :وهو تدريب يس هتدف مقاومة الفاكر اخلاطئة والالعقالنية اليت
تدفع التالميذ اإىل العنف.
برامج تدريبية للساتذة :تقدم هذه الربامج للمعلمني والساتذة ملواهجة العنف بني التالميذ( .مزرقط،
)70 -69 ،2014
مؤسسات اجملمتع املدين :الرعاية الرتبوية عن طريق التوعية ادلينية بداية من البيت واحلي اإىل املسجد مث
املدرسة ،ول بأس أن يكون ذكل يف بداايت احلصص يوميا مث بتقريب املدرسة أكرث من املسجد تدريس
القرأآن الكرمي ،احلديث النبوي الرشيف" والتنس يق بني أمئة املساجد والساتذة وذكل حبمالت توعية
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يقوم هبا المئة يف املؤسسات الرتبوية وحماورة التالميذ بعضهم البعض وبيهنم وبني الساتذة للتعبري عن
انشغالهتم.
 الإجراءات الواجب اإتباعها ملاكحفة ظاهرة العنف املدريس عند وقوعه:
ف
اإن املدرسة ماكن للرتبية والتعلمي ينبغي أن يكون أآمنا فاإذ حلت هبا مظاهر العنف وأعامل الشغب ينبغي
مواهجهتا حبسم وابلتايل لك معل عنيف أحلق الرضر ابلآخرين "تالميذ ،أساتذة ،اإداريني" وقام به تلميذ ما فيجب:
 معاقبة التلميذ حسب درجة اخلطأ يف جمالس التأديب بني حتويل من املؤسسة أو توقيف عن ادلراسة
لعدة أايم ،أو فصهل هنائيا.
 قد حيول المر اإىل القضاء يف حاةل اإحلاق الذى اجلسامين بتلميذ أو أس تاذ أو اإداري...اخل.
 ل ينبغي التسامح متاما مع مرتكيب أعامل العنف يف مؤسساتنا الرتبوية حىت تبقى للمدرسة حرمهتا وللس تاذ
هيبته ويلزتم التلميذ حدوده ،ويتفرغ امجليع للرتبية والتعلمي وحتسني النتاجئ.
 وينبغي أن نعرف شيئا همام هو أنه اإذا انل هذا التلميذ العنيف جزاؤه فس يكون عربة ملن تسول هل نفسه
اإتباع سلوك العنف.
 تشديد الرقابة واليقظة املس مترة وتنظمي حركة ادلخول واخلروج وامحلاية املس مترة للمؤسسات الرتبوية.
 اإس تخدام أساليب تعديل السلوك والبعد عن العقاب وايل مهنا ( التعزيز السليب – تلكفة الاس تجابة –
التصحيح الزائد – كتابة التفاقيات السلوكية الاجامتعية – املبارايت الصفية
 اإس تخدام الساليب املعرفية و العقالنية الانفعالية السلوكية يف ختفيف العنف واليت من أمهها :معرفة أثر
النتاجئ املرتتبة عىل سلوك العنف – تعلمي التالميذ همارة أسلوب حل املشالكت – املساندة النفس ية –
تعلمي التالميذ طرق ضبط اذلات – توجيه اذلات – تقيمي اذلات – تمنية املهارت الاجامتعية يف التعامل
–تغري املفاهمي واملعتقدات اخلاطئة عند بعض التالميذ فامي يتعلق مبفهوم الرجوةل.
 الإرشاد ابلرابطة الوجدانية واليت تقوم عيل اإظهار الاهامتم والتوحد الانفعال وتوظيف الإمياءات
والتلميحات ولغة اجلسم معوما من قبل املعمل لإظهار اهامتمه ابلطالب.
 طريقة العالج القصيص :فالقصص تساعد عىل التخلص من عوامل الإحباط وتعمل عىل تطوير القدرات
الإدراكية ،ومن خالل القصص يدرك الطفل أن هناك العديد من الطفال هلم نفس مشالكته ،وتفجر
القصص املشاعر املكبوتة عندما يدخل الطفل يف جتربة قوية من خالل متاثهل أو رفضه الشديد لترصفات
قامت هبا خشصية من الشخصيات مما خيفف الضغط النفيس عنده.
 ضبط السلوك وحتديد عوامهل وأس بابه مث نقوم بضبطه تدرجييا حىت نصل اإيل مرحةل ضبط السلوك
العنيف ويف نفس الوقت اإعطاء السلوك الاجيايب البديل.
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ومن خالل الطرق املذكورة أآنفا ،ميكن التأكيد عىل أن الاهامتم بأس باب العنف والبحث عىل إازالته أحضى رضورة
حمتية ،فالظاهرة اس تفحلت يف اجملمتع بصفة عامة واملدرسة بصفة خاصة وأصبحت هتدد اس تقرار جممتعاتنا ،ذلا أصبح
لزاما أخذها مأخذ اجلد والتكفل ابلباحثني املهمتني هبا( .جعرود)29 ،2007 ،
 التوصيات:
 التقليل ما أمكن من التدخل يف حياة الطفل ،وعدم اإذلهل وختجيهل واحلط من قميته.
 عدم تعويد الطفل عىل احلصول عىل امتيازات بعد جلـوءه اإىل العنف أو الغضب أو الهتديد ،وإااتحة الفرصة
هل ليك يعـرب عن انفعالته وغضبه.
 اإشعار الطفل ابلهامتم به ،والإجابة املنطقية عىل أس ئلته واس تفساراته ،دون مبالغة يف تدليهل أو القسوة
عليه.
 معامةل البناء عىل قدم املساواة دون متييـز بيهنم ،وحماوةل ملء أوقات فراغهم مبامرسة بعض الهواايت و
النشطة احملببة اإلهيم مبا يف ذكل بعض اللعاب و اإن اكتست طابعا عنيفـا.
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 خامتة:
آ
يسامه اجملمتع بأرسه يف اإكساب التلميذ السلوك العنيف ،ول ميكن أن نلقي الهتمة عىل طرف دون الخر ،ذكل لن
البناء الاجامتعي هو لك متاكمل تنظمه وحتمكه عالقة تأثري وتأثر متبادةل بني هذه النساق اخملتلفة ،لكن هذا ل يعين
أن النظام الرتبوي ل دخل هل يف اإكساب التلميذ السلوكيات العنيفة ،فالقانون املدريس اخلاص ابلتلميذ اكن عامل
مبارش لتفيش ظاهرة العنف يف الوسط املدريس اجلزائري ،ففي ظل هذا القانون اذلي أابح لك يشء للتلميذ أصبح
ميارس العنف داخل املدرسة كام يف الشارع دون رادع.
جم
جمل
وبناءا عىل هذا ميكن القول أن مشلكة العنف املدريس يه مشلكة متعية وليدة ا متع بأرسه وإان مل تناضل لك
أطراف وهيئات وإاطارات ومنظامت اجملمتع فاإن هذه الظاهرة تزداد أكرث فأكرث ،لن املدرسة همام انضلت وسعت
للقضاء علهيا لن يتحقق هذا همام اكن التغيري والإصالح والتعديل يف الربامج واملناجه الرتبوية اجلديدة.
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قامئة املصادر واملراجع:

 -1النريب عبد هللا محمد ،)2008( :العوامل النفس ية والاجامتعية املسؤوةل عن العنف املدريس يف املرحةل الإعدادية
كام يدركها املعلمون والتالميذ يف قطاع غزة ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،اجلامعة الإسالمية ،غزة ،فلسطني.
 -2حسونة محمد الس يد وأآخرون،)2012( :العنف يف املدرسة الثانوية :مشلكة تعرقل مسرية التعلمي والرتبية ،اجلزء
 ،03املكتب اجلامعي احلديث ،الإسكندرية ،مرص.
 -3عبد العظمي حسني طه ,)2008(:س يكولوجية العنف العائيل واملدريس ،دط ،دار اجلامعة اجلديدة ،الإسكندرية،
مرص.
 -4جعرود صباح ،)2007( :التوجيه املدريس وعالقته ابلعنف يف الوسط املدريس حسب اجتاهات تالميذ املرحةل
الثانوية ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة منتوري ،قس نطينة ،اجلزائر.
 -5معران اكمل ،)2003( :تأثري العنف املدريس عىل خشصية التالميذ يف العنف واجملمتع  -مداخل معرفية متعددة-
أعامل امللتقى ادلويل الول حول العنف و اجملمتع ،جامعة محمد خيرض بسكرة ،اجلزائر.
 -6مصطفى الزرقاي اندية ،أيب خمتار ،)2003( :أس باب العنف املدريس أس باب متايز أو جتانس ،جمةل العلوم
الإنسانية ،العدد  ،05منشورات جامعة بسكرة ،اجلزائر.
 -7قايس سلمية ،بوعيل بديعة ،)2011( :حنو أآليات مقرتحة دلور املدرسة يف التصدي لظاهرة العنف دلى تالميذ
املرحةل الثانوية ،فعاليات امللتقى الوطين حول دور الرتبية يف احلد من ظاهرة العنف ،العدد  ،04خمرب الوقاية
والرغنوميا ،جامعة اجلزائر .02
 -8مامنية سامية ،)2014( :بنية النظام الرتبوي اجلزائري املعارص وعالقته ابحنراف التالميذ ،جمةل البحوث
وادلراسات الإنسانية ،العدد  ،08جامعة سكيكدة ،اجلزائر.
 -9مزرقط زهرة ،)2014( :دور مستشار التوجيه يف التقليل من ظاهرة العنف املدريس ،مذكرة ممكل لنيل شهادة
املاسرت يف عمل اجامتع الرتبية ،جامعة الوادي ،اجلزائر.
 -10مصمودي زين ادلين ،)2003(:مدخل نقدي لتفسري ظاهرة العنف من خالل :التنش ئة الاجامتعية بني تربيرات
الواقع والمنوذج املعياري ،مداخةل يف امللتقى ادلويل الول حول العنف و اجملمتع ،جامعة محمد خيرض بسكرة ،اجلزائر.
 -11وطفة عيل ،مصمودي زين ادلين ،)2002( :العنف يف املدرسة وحميطها بني الس باب ومدخل للوقاية ،جمةل
جامعة قس نطينة ،اجلزائر.
 -12وانس خرية ،بصنوبرة عبد امحليد ،)2009( :تربية وعمل النفس ،ادليوان الوطين للتعلمي والتكوين عن بعد ،اجلزائر.
 -13أآيت محودة حكمية وأآخرون ،)2011( :مظاهر وأس باب العنف يف اجملمتع اجلزائري من منظور الهيئة اجلامعية،
فعاليات امللتقى الوطين حول دور الرتبية يف احلد من ظاهرة العنف ،خمرب الوقاية و الرغنوميا ،جامعة اجلزائر ،02
اجلزائر.
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