 نوري عشيشي.أ

التصورات االجتماعية لمعممي المدارس االبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع الجزائري

التصورات اإلجتماعية لمعممي المدارس اإلبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع الجزائري
دراسة ميدانية بمدارس مقاطعة الذرعان بالطارف

 الجزائر-  جامعة عبد الحميد ميري – قسنطينة-  نوري عشيشي.أ
:ممخص
تناول موضوع الدراسة التصورات اإلجتماعية لمعممي المدرسة اإلبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع

. و آفاقو في المجتمع الجزائري، تربيتو، الطفل الموىوب، و ييدف إلى التعرف عمى تصوراتيم لمموىبة،الجزائري
 و أعددت إستبيان شمل أربعة مجاالت و بعد تطبيقو عمى عينة،وإلجراء ىذه الدراسة إستخدمت المنيج الوصفي

 منيم عمى كل بنود95  فقد أجاب، بوالية الطارف1  معمما ينتمون إلى مقاطعة الذرعان رقم146 مكونة من
 و عمى ضوئيا،اإلستبيان و ىذا ما سمح لي بعد جمع و تحميل المعطيات الميدانية الحصول عمى نتائج ىامة

. الطفل الموىوب، الموىبة، التصورات االجتماعية: الكممات المفتاحية.توصمت إلى صياغة التوصيات
Résume:
Cette étude a abordé le sujet des représentations sociales que se font les enseignants
de l’école primaire des enfants surdoués dans la société algérienne. Elle vise à
identifier les représentations des enseignants de la sur douance, de l’enfant surdoué,
de leur éducation ainsi que les perspectives de développement de l’enfant surdoué
dans la société algérienne. Pour réaliser cette étude nous avons utilise une approche
descriptive. Cette dernière nous a permis de mettre au point un questionnaire
compose de quatre axes que nous avons appliqué sur un échantillon constitué de 146
enseignants exerçant leur profession au niveau du secteur de Dréan N°1 de la wilaya
d’EL-TARF, de l’ensemble des questionnaires appliqué, nous n’avons réussi qu’a
récolté 95 questionnaires correctement remplis. A partir des résultats obtenus après
les analyses, nous proposons les recommandations.
Les mots clés: les représentations sociales –sur douance- l’enfant surdoué.
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المقدمة:
األكيد ىو أن اإلنجازات العممية الكبيرة ترجع باألساس إلى مجيودات فئة األفراد الموىوبين ،كما أنو بتقد
الحياة تتعقد أساليبيا و تكثر مشكالتيا و تتنوع بحيث يستوجب مستويات عقمية مرتفعة لحميا ،وبما أن فئة

األشخاص الموىوبين تمثل أعمى مستويات القدرة البشرية التي يحتاج إلييا المجتمع أشد االحتياج لمواكبة التقدم
السريع في العمم و المعرفة ،كل ذلك يمقى عمى تربويين عبئ أصمح العناصر و تنمية مياراتيم الموجية

الحتياجات ىذه النيضة الكبرى ،لذلك أصبح اآلن الشغل الشاغل لممجتمعات المتقدمة رعاية ىؤالء الموىوبين
فبات من الضروري أن تنحوا الدول النامية نفس المنحى و تتجو لزيادة االىتمام بيذه الفئة.

ىذا االىتمام يكون بواسطة نظام التربية والتعميم الذي يصقل البشرية نوعا ومستوى ،واألكيد أن االىتمام

بدراسة التصورات االجتماعية لمعممي المدرسة االبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع الجزائري والذي ىو
موضوع دراستي لو األثر البالغ في نوعية االعتراف الرسمي بتمك الفئة وبالتالي رعايتيا من خالل تبني

إستراتيجية واضحة المعالم تمبي احتياجاتيم النوعية خاصة في ظل اإلصالحات التربوية الجارية.

 -1اإلشكالية:

إن األطفال الموىوبين في المجتمع الجزائري بحاجة إلى تعميم يالءم إمكانياتيم الخاصة ،ولكن في غياب
رؤية شاممة حول تمك الفئة تبقى تصورات المعممين من تصورات المجتمع السائدة ،وانطالقا من ىذا المنظور

فان ىؤالء ال يعانون من أي صعوبات وىم ناجحون في كل المجاالت ،في حين تشير نتائج دراسة لمدكتور
نصر الين جابر واألستاذة فريدة بولسنان حول " التصورات االجتماعية لمعممي المدرسة االبتدائية لمصعوبات

التي تواجو الطفل الموىوب داخل المدرسة الجزائرية ("2008نصر الدين جابر ،فريدة بولسنان،2008 :

ص،)356إلى صعوبات بيداغوجية ،نفسية واجتماعية وبين كل من األستاذ نصرالدين بوليفة وعبد العزيز بن
عبد المالك في دراسة ليما حول " تعميم الموىوبين واشكالية تكوين المعممين وعدم توافق المرجعية التربوية

("2008نصر الدين لبفة ،2008 :ص ،)341احتياج الطفل الموىوب إلى اىتمام وعناية تربوية واجتماعية
تالءم خصوصيتو المتفردة ،كما ألح الدكتور العممي بوضرسة في دراستو " المدرسة الجزائرية من ثقافة اإلعاقة

إلى ثقافة الموىبة ("2008بوضرسة العممي ،2008 :ص ،)41عمى ضرورة انتياج صانعي القرار في الجزائر
سياسة اجتماعية متعددة األبعاد اتجاه ىذه الفئة وقد أشار كل من الدكتور لحسن بوعبد اهلل واألستاذة نبيمة ناني

في دراستيما " رعاية الموىبة في ظل المنحى المنظومي ("2008بوعبد اهلل لحسن ،2008 :ص ،)79إلى

ضرورة إتاحة الموىوب أفضل أشكال الحياة ،فبناءا عمى ما تقدم ذكره طرحت في دراستي ىذه الفرضية العامة
التالية:

يتصور معممي المدرسة االبتدائية بأن الطفل الموىوب ال يعاني من أي صعوبات في أي مجال.

الفرضيات الجزئية لمدراسة:

 – 1يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن الموىبة تتمثل في الذكاء.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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 – 2يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن الطفل الموىوب ىو الطفل الذكي.

 – 3يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن تربية الطفل الموىوب تتطمب العزل عن األطفال العاديين.

 – 4يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن آفاق الطفل الموىوب في المجتمع الجزائري تتجمى في االعتراف
بموىبتو.

 – 2أىمية الدراسة :يمثل االعتراف باألطفال الموىوبين ومن ثم الكشف عنيم ورعايتيم منذ المراحل المبكرة من
حياتيم بمثابة صقل لشخصية الطفل وتنمية إمكانياتو ،وبالتالي احتراما لخصوصياتو النوعية والمتفردة ،كما يعد
كذلك استثما ار في الموارد البشرية ييدف إلى ازدىار المجتمع ومواكبة لمجتمعات المعرفة خاصة في ظل
التوجيات الحديثة لمعالم العربي من أجل االلتحاق بالمجتمعات المتقدمة.

 – 3أىداف الدراسة:

 معرفة تصورات معممي المدرسة االبتدائية حول الموىبة. معرفة تصورات معممي المدرسة االبتدائية حول الطفل الموىوب. -معرفة تصورات معممي المدرسة االبتدائية حول تربيتو.

 معرفة تصورات معممي المدرسة االبتدائية حول آفاقو في المجتمع الجزائري. – 4المفاىيم اإلجرائية لمدراسة:

– 1 – 4التصورات االجتماعية :ىي مجموعة من اآلراء ،المعمومات واالتجاىات والمعتقدات التي ينتجيا الفرد
حيث يتأثر بمحيطو االجتماعي ،وتعمل عمى فيم الواقع وتسيير سموكات الفرد في مختمف الوضعيات وتطبع

ممارساتو ،وكذلك تساىم في إعادة بناء ذلك الواقع وىذا يتفق مع التعريف الذي يذكر أن " التصور ىو مجموعة
العمميات والنشاطات العقمية والتي بواسطتيا ،يقوم الفرد أو الجماعة بإعادة بناء الواقع الذي يواجييم واعطائو

معنى خاص"(. (www.serpsy.org.formation.debat

 – 2 – 4الموىبة :حسب الدكتور أحمد محمد الزع بي " الموىبة ىي استعداد وراثي يوجد عند الفرد يجعمو قاد ار
عمى إنتاج أداء متميز عن أقرانو في المجاالت العقمية والمعرفية ،بحيث ينعكس بآثاره االيجابية عمى حياة الناس
وأنشطتيم المختمفة ،عمى أن تتوفر لو الظروف البيئية ( األسرية والمدرسية ) المناسبة وكذلك اإلرادة ،والطموح،
واالىتمام ،والدافعية ،والرغبة ،في التفوق وىذا يعني أن الموىبة تتحدد باالستعداد الوراثي الذي يمتمكو الفرد

والذي يمكن االستدالل عميو من خالل أداء الفرد المتميز عن أقرانو في المجاالت المعرفية واإلبداعية،

واالجتماعية والنفسية بشرط توفر الظروف البيئية المناسبة ،وأن يكون عنده اىتمام كاف ودافعية قوية ،وطموح،

ورغبة في التفوق"(أحمد محمد الزعبي ،2003 :ص.)57

 – 3 – 4الطفل الموىوب :يذكر الدكتور فتحي عبد الرحمان جروان أن " تاننبوم" يعرف الطفل الموىوب
والمتفوق بأنو " ذلك الطفل الذي تتوافر لديو االستعداد أو اإلمكانية ليصبح منتجا لألفكار ( في مجاالت
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األنشطة الكافة ) التي من شأنيا تدعيم الحياة البشرية أخالقيا وعاطفيا واجتماعيا وماديا وجماليا" (فتحي جروان:
 ،2002ص.)61

 – 5الجانب النظري لمدراسة:

 – 1 – 5لمحة تاريخية عن نشأة التصورات االجتماعية :منذ القرن التاسع عشر انقسمت العموم االجتماعية
إلى مفاىيم أساسية ،فعمم النفس االجتماعي ظير كعمم في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية
وحسب "موسكوفيني" ىذا العمم الجديد يتألف من ثالث مراحل لكل واحدة تعريف خاص ومحدد وىي العادات

االجتماعية ،المعارف االجتماعية والتصورات االجتماعية ،ىذه األخيرة كانت بدايتيا األولى مرتبطة بالمجال
المعرفي عمى العموم والجانب الفمسفي عمى الخصوص فاستعمل "كانت" ( )1804 – 1724مصطمح التصور

عندما قال" :إن معارفنا تتشكل من مواضيع ما ىي في حقيقة األمر إال تصورات" (ربيعة لشطر،2008 :

ص .)23ويؤكد في شأنيا "أش بموك" وآخرون عمى "إن فكرة التصورات االجتماعية تطورت عمى يد "سارج
موسكوفيني"  1961م الذي وضع نظرية حول ىذا المفيوم مستميما أعمالو من أعمال " إميل دوركايم" ،ومنذ

أكثر من  30سنة مجموعة من األبحاث خصوصا أوروبية حول التصورات االجتماعية شكمت أحد المواضيع
المركزية لمعديد من العموم االجتماعية").( h.bilock: 1997, p1114

 – 2 – 5نظريات التصورات االجتماعية :يشير األستاذ عادل بوطاجين إلى أنو " يتعمق األمر في الواقع بثالث
نماذج ،حيث ال تعتبر أطروحات متنافسة وانما مقاربات مكممة لبعضيا البعض ،لكننا سنستعرضيا اآلن بحسب

الترتيب الزمني لظيورىا:

 -النموذج السوسيو – تطوري :يعد ىذا النموذج أول مقاربة نظرية يقترحيا "موسكوفيني" لمعمل عمى التصورات

االجتماعية ،حيث يدرس ىذا النموذج الميفيات التي ينتج من خالليا األفراد تصوراتيم حول مواضيع الحياة
المختمفة .يري " موسكوفيني" أن ظيور وضعية اجتماعية جديدة ،وما تفرضو ىذه األخيرة من قمة المعمومات

بشأنيا أو عجز المعارف المكتسبة سابقا عن تأويميا ،يؤدي إلى بروزىا كموضوع إشكالي وجديد يستحيل معرفتو

بشكل كامل نظ ار لتشتت المعمومات التي تتعمق بو ،فيذه الوضعية تولد نقاشات و جداالت وتفاعالت تزيد من
الشعور بضرورة فيم الموضوع ،وىكذا يتم تنشيط التواصل الجماعي والتطرق لكل المعمومات والمعتقدات

والفرضيات الممكنة،ما يؤدي في نياية األمر إلى الخروج بموقف أغمبية لدى الجماعة ،ىذا التوافق تساعده

طبيعة معالجة األفراد االنتقائية لممعمومات ،لكن ىذه السيرورة العفوية المولدة لمتصور تحتاج لثالث شروط :أ –
تشتت المعمومة ،ب – التركيز في بؤرة ،ت – الحاجة الى االستدالل ،لكن " موليني" فصل فيما بعد أكثر في

ىذه الشروط :أ – ظيور موضوع معقد ومركز أو متعدد األشكال ،ب – وجود جماعة اجتماعية ،ت – وجود
رىانات متعمقة باليوية أو بالترابط االجتماعي متأثرة بيذا الموضوع ،ث – حدوث ديناميكية اجتماعية ،أي

مجموعة من التبادالت والتفاعالت مابين الجماعات حول ىذا الموضوع ،ج – غياب تنظيم امتثالي أو دوغمائ

متحكم في المعمومة المتعمقة بالموضوع .كما اقترح " موسكوفيني" من خالل ىذا النموذج سيرورتين ينتج عنيما
التصورات ،سنتطرق ليما بشكل مفصل في العنصر الموالي سيرورة التصورات االجتماعية:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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أ – سيرورة التوضيع :ىي السيرورة التي تجعل المجرد ممموس ،ب – سيرورة الترسيخ :ىي صيرورة يحاول
األفراد من خالليا إدماج المعمومات الجديدة المتعمقة بالموضوع في نسق مرجعي موجود سمفا.

 نظرية النواة المركزية :تتخذ نظرية النواة المركزية منحا وصفيا ،فيي تيتم بصيرورة التوضيع وتمعب دو ار فيالكشف عن منتوج ىذه الصيرورة ،كما تؤكد ىذه النظرية أن التوافق الضروري لمتصور االجتماعي موجود عمى

مستوى اآلراء الشخصية لألفراد .ينظر " أبريك" صاحب ىذه المقاربة النظرية إلى التصورات االجتماعية عمى
أنيا مجموعة سوسيو – معرفية منظمة بطريقة خاصة وتتحرك حسب قواعد عمل خاصة بيا ،ففيم الميكانيزمات
التي تتدخل من خالليا التصورات في الممارسات االجتماعية يتطمب ضرورة معرفة التنظيم الداخمي لمتصور.
وليذا اىتم مختمف الباحثين الذين يعممون معو في ىذا المجال بالمعتقدات المتقاسمة والمتوافق عمييا من قبل

أعضاء الجماعة ،حيث ينظر إلييا كنسق مدرج من المعتقدات ،يضم عناصر محيطة منظمة حول نواة مركزية
تتولى ميمة تنظيم بقية مكونات النسق ،لكن تقدم األبحاث كشف عن إمكانية وجود تدرج آخر داخل النواة

المركزية ،حيث يشير المشتغمون في ىذا الحقل إلى وجود عناصر مركزية رئيسية تضمن إعطاء الداللة

لمموضوع ،في حين تخصص وتدقق ىذه الداللة مجموعة من العناصر المركزية النائبة.

النموذج السوسيو – دينامي :اقترح ىذا النموذج من قبل "دواز" الذي اىتم بالمعتقدات الخاصة التي يكونيا
األفراد عن المواضيع المختمفة لمحياة االجتماعية ،فالتصورات حسبو ال يمكن تبصرىا إال من خالل ديناميكية

اجتماعية تضع الفاعمين االجتماعيين في حالة تفاعل .عندما تدور ىذه الديناميكية حول مسألة ميمة ،تثير
مواقف مختمفة لدى األفراد بحسب االنتماءات االجتماعية لكل واحد ،وذلك بالرغم من إشراكيم في نفس المبادئ

المنظمة لممواقف ،ولكنيا من جية أخرى مبادئ منظمة لمفرو قات الفردية ،وبالتالي فميست وجيات النظر ىي
المتقاسمة ولكن المسائل التي يتجابو حوليا ىي المتقاسمة .تعطي ىذه المقاربة النظرية مكانة ميمة لمعالقات ما

بين األفراد  ،وذلك بمحاولة توضيح الكيفية التي يمكن من خالليا لالنتماءات االجتماعية المختمفة أن تحدد

األىمية الموكمة لممبادئ المختمفة ،إذ يتعمق األمر بدراسة ترسيخ التصورات في الواقع الجماعي ،تبحث نظرية
المبادئ المنظمة عن الخصوصية في حركية النقاط المرجعية المشتركة لألشخاص الذين يتقاسمون تصو ار
معينا ،نقاط مرجعية مشتركة تتحول إلى رىانات تكون مصد ار لالختالفات الفردية ،وكل ىذا يحدث في عالقة

مع التدخالت االجتماعية لألشخاص ،فالتوافق المميز لمتصورات االجتماعية موجود حسب ىذه المقاربة في ىذه
الرىانات"(عادل بوطاجين ،2009 :ص.)31

 – 3 – 5الوظائف االجتماعية لمتصورات :يبين األستاذ عبد الوىاب رماش بأن " التصورات االجتماعية تؤدي
وظائف منيا:

 – 1 – 3 – 5وظيفة المعرفة :تسمح التصورات االجتماعية لألفراد بفيم وتفسير الواقع وذلك بإدماجو في

إطار قابل لالستيعاب منسجم مع القيم واألفكار واآلراء التي يؤمنون بيا ،كما تسيل التواصل االجتماعي
بتحديدىا إلطار مرجعي مشترك يسمح بتبادل ونقل ونشر تمك المعرفة.
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 – 2 – 3 – 5وظيفة اليوية :تساعد التصورات االجتماعية في التعريف بيوية الجماعة وتجعل الحفاظ عمى
خصوصيتيا أمرممكن ،كما تسيم في عممية المقارنة والتصنيف االجتماعيين ،فالمعارض لقانون اإلعالم يرى في

أمثالو أفراد إنسانيين وفي مؤيديو أفراد ىمجيين.

 – 3 – 3 – 5وظيفة التوجيو :بطريقة معينة فان التصورات االجتماعية ،توجو الممارسات االجتماعية
والخطابات الفكرية لألفراد والجماعات التي ينتمون إلييا.يمكن أن نقول بأن التصورات تنتج نصا لمتوقعات

المتعمقة بالممارسات ،حيث تتدخل مباشرة في تعريف الغاية من الموقف.

 – 4 – 3 – 5وظيفة التبرير :في النياية فان التصورات االجتماعية تقوم بتحضير الفرد لفعل معين ،مع تبنييا

لمجموعة من السموكيات المنتظرة والمقبولة ،ىذا ألن التصورات تنتظم بطريقة معينة ومكونة من مجموعة من

المعارف ،ىذه األخيرة تممئ عمى الفرد إتباع سموكيات محددة ،سموكيات مباحة من قبل المجتمع ،فحسب
"جيميمي" 1994م ،فان التصورات تسمح بتحديد السموكيات المنتظرة من قبل المجتمع وتبريرىا"( عبد الوىاب

رماش ،2008 :ص.)30

 – 6توجيات النظام التربوي الجزائري بالنسبة لألطفال الموىوبين منذ االستقالل إلى غاية اإلصالحات

التربوية الجارية  :من خالل تفحص مراحل النظام التربوي الجزائري تبين أن سياسة ديمقراطية التعميم تيدف إلى
نشر التعميم وتعميمو عمى كافة التالميذ الجزائريين دون تمييز وفق مبدأ العدالة االجتماعية والذي تبنتو الدساتير

والمواثيق وجسدتو المخططات التنموية ،وعمى الرغم من التحوالت السياسية ،االجتماعية واالقتصادية الداخمية

منيا والخارجية والتي أدت إلى عدة تعديالت واصالحات في الميدان التعميمي والتربوي إال أنو لم تكن ىناك
سياسة بيداغوجية واضحة المعالم خاصة بفئة األطفال الموىوبين تسمح بالتكفل بيم ،مثل ما ىو معمول بو في
الدول الغربية وبعض الدول العربية ،حيث يؤكد ذلك الدكتور العممي بوضرسة بقولو " إن المدرسة الجزائرية

الحالية قد أصبحت عامة مشبعة بثقافة اإلعاقة لكون أغمبية المسيرين لممؤسسات التعميمية وكذلك المعممين
يتمتعون بجممة من المعارف النظرية والعممية تساعدىم عمى فيم طبيعة اإلعاقة وتحديد أسبابيا ومعرفة

انعكاساتيا عمى الجوانب المختمفة لمشخصية واالستراتيجيات التربوية التي يتعين إتباعيا لتمكين ىذه الفئة
الكتسابيا وكغيرىا من الشرائح األخرى من المجتمع المعارف العممية والتقنية والثقافية والفنية ،ويمكن إرجاع

اكتساب ىذه الثقافة من طرف ىذه المؤسسات التربوية من طرف موظفييا إلى السياسة االجتماعية المتعددة

األبعاد التي انتيجت رسميا لصالح ىذه الفئة مطمع الثمانينات ،لكن ما يجدر اإلشارة إليو ىو أن ىذه المؤسسة
قد بقيت لحد اآلن صامتة اتجاه األطفال الموىوبين ،أي أنيا لم تعترف بوجودىم ومن ثم لم تبني الوسائل القادرة

عمى كشفيم ولم تفكر في تطوير الكفاءات التربوية لممعممين"(العممي بوضرسة ،2008 :ص ،)59ذلك أن

الطفل الموىوب في المدرسة الجزائرية بحاجة إلى رعاية متكاممة وىذا ال يتأتى إال باعتراف قانوني رسمي كالذي
انتيج مع المعوقين منذ االستقالل وبالتالي سمح من تبني سياسة اجتماعية متعددة األبعاد ابتداء من مطمع
الثمانينات كان ليا األثر الواضح بالوصول بالمعاق إلى إدماج اجتماعي حقيقي بعدما كان يعاني العزل
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والتيميش ،فمن اجل استثمار حقيقي لمواىبنا وتحقيق التقدم والرقي لمجتمعنا يستوجب عمى النظام التربوي

تطبيق الديمقراطية الحقيقية بين المتعممين.

 – 1 – 6الموىبة والطفل الموىوب :إلى جانب اعتبار أن الموىبة منحة أو عطية من عند اهلل أي بشكل آخر
فطرية ،إال أنيا تشمل مجموعة من القدرات الخاصة التي يتميز بيا الفرد الموىوب عن غيره من أقرانو العاديين.
فالموىبة تتشكل في ضوء تفاعل عاممين رئيسيين ،حيث يعد العامل الوراثي فييا ىو األىم ثم يأتي بعد ذلك
العامل البيئي وبتكامل ىذين العاممين تظير الموىبة وتتضح ،أما الطفل الموىوب فيو الذي يمتمك قدرات

وطاقات غير عادية في المجال السموكي ،االجتماعي ،العقمي والجسمي.

 – 2 – 6االتجاىات المفسرة لمموىبة :إن تنوع مجاالت الموىبة قد ساىم بشكل واضح في بروز العديد من
التصورات المتباينة المفسرة ليا ،ويمكن ذكرىا ابتداء باالتجاه البيولوجي فالنفسي ثم النفسي اجتماعي وأخي ار
التكاممي ،حيث يوضح كل من الدكتور عبد الرحمان سيد سميمان وصفاء غازي احمد بأن " العوامل الجينية

(الوراثة) ليا دور في الموىبة والتفوق ،ولكن البيئة ىي التي تحدد كيف يمكن أن تترجم االستعدادات الجينية

لتعبر عن أداء موىوب أو متفوق ،ولكن ال العوامل الجينية وال العوامل البيئية يمكن أن تكون مسئولة عن أداء

األطفال المتفوقين عقميا ،ذلك أن العوامل الوراثية تقرر فقط المدى الذي خاللو يمكن أن يصل الفرد إلى أقصى
درجة ممكنة تسمح بيا طاقاتو وقدراتو ،وباإلضافة إلى العوامل الجينية فان ىناك عوامل بيولوجية غير جينية

درسيا الباحثون ذلك أن سالمة الجوانب العصبية والعضوية والتغذية المناسبة ال تجعل من الفرد متفوقا أو
موىوبا ،وربما أيضا ال تسيم في موىبتو ،فالخصائص الجسمية والصحية الجيدة لمموىوبين والمتفوقين التي

أشارت إلييا دراسات الجينات مثل دراسة " تيرمان" يمكن أن تعزى إلى البيئة الغنية التي جاء منيا األطفال
الموىوبين ا والى عوامل أخرى تسيم في الذكاء المرتفع"( عبد الرحمان سيد سميمان ،2001 :ص.)32

 – 3 – 6الخصائص السموكية لألطفال الموىوبين :يشير الدكتور احمد محمد الزعبي إلى أنو "  ..في دراسة
حديثة قام بيا " أسامة معاجيمي"  1997عن ابرز الخصائص السموكية لمطمبة المتفوقين في الصفوف الدراسية

العادية كما يدركيا المعممون في أربع دول خميجية – الكويت ،قطر ،البحرين ،السعودية – تبين لمباحث أن أىم
ىذه الخصائص يمكن إدراجيا في ثالثة أبعاد أساسية ىي:

 – 1 – 3 – 6الخصائص المتعمقة ببعد التعمم:وما يتعمق بو من خصائص عقمية عامة وخاصة وخصائص
دافعية وشخصية ،وتضم خصائص مثل الحب الشديد لمقراءة والفطنة وسرعة البديية ،وتعدد الميول واالىتمامات
تنوعيا ،وسرعة التعمم وسيولتو ،وسيولة استرجاع المعمومات ،واالستقاللية في التفكير واألعمال ،وتميز األداء

األكاديمي ،وشدة االنتباه والمواظبة.

 – 2 – 3 – 6الخصائص المتعمقة ببعد اإلبداع والتفكير المثمرين :ويتضمن خصائص مثل الجرأة الشديدة
وحب المغامرة ،وقوة الطموح وحب االستطالع ،والممل من األعمال الروتينية ،والقدرة عمى استشعار المشاكل
والقضايا االجتماعية والبيئية ،والتالعب باألفكار والصور والخياالت والولع باألنشطة االستكشافية والنيايات

المفتوحة ،والميارات في استخدام أسموب حل المشاكل ،والقدرة عمى تقديم إجابات فريدة من نوعيا غير متوقعة.
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 – 3 – 3 – 6الخصائص المتعمقة ببعد القيادة :ويتضمن خصائص مثل :القدرة العالية لتحفيز اآلخرين،
وحب التنظيم والتخطيط والقدرة عمى إبداء اآلراء والمقترحات ،وتحمل المسؤولية والقدرة عمى ممارستيا بإرادة

قوية ،و التمتع بحب التميز والمباقة ،والقدرة عمى مساعدة من حولو عند الحاجة"( أحمد محمد الزعبي،2003 :

ص.)68

إن الموىبة تجعل حامميا يتميز عن غيره من األفراد العاديين بعدة خصائص في المجال العقمي ،النفسي
والجسدي حيث أنيا متعددة الجوانب ومن اجل استثمارىا وتنميتيا يستوجب تقديم رعاية نوعية تؤدي بالشخص

الموىوب لموصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتو وتبدأ ىذه الرعاية باالكتشاف المبكر ثم التقويم والمتابعة.

 – 7الجانب التطبيقي:

 – 1 – 7مجاالت الدراسة:

 – 1 – 1 – 7المجال المكاني :لقد تمت ىذه الدراسة بمقاطعة الذرعان رقم 1والتي تنتمي إقميميا إلى والية
الطارف ،حيث تضم عشرون مدرسة ابتدائية يعمل بيا  146معمما ومعممة خالل الموسم

الدراسي.2010/2009

 – 2 – 1 – 7المجال البشري :عمى ضوء دراستي ،والتي تتعمق بالتصورات االجتماعية لمعممي المدرسة
االبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع الجزائري كانت العينة وظروف اختيارىا كما يمي:

 – 1 – 2 – 1 – 7العينة :يتشكل مجتمع الدراسة من معممي المدارس االبتدائية في الجزائر بجنسييما أي
الذكور واإلناث ودون مراعاة السن ،الخبرة المينية ،الحالة االجتماعية واالقتصادية ،وعمى الرغم من ذلك جمعنا
البيانات الشخصية التالية حول المعممين الذين أجابوا عمى كل بنود االستبيان وعددىم  95معمما ،ىذه البيانات

متعمقة بالجنس ،المستوى التعميمي ،التكوين ،المينة وأخي ار الخبرة المينية.

 – 2 – 2 – 1 – 7طريقة المعاينة :إلج ارء ىذه الدراسة استعممت الطريقة القصدية وبناءا عمى ذلك أخذت
مقاطعة تربوية من والية الطارف ،بحيث كانت في متناولي من جميع النواحي ومكنتني من إحصاء العدد الكمي
لممعممين العاممين بيا والذي ىو  146معمما ومعممة.

 – 3 – 1 – 7المجال الزمني :لقد أجريت ىذه الدراسة في الفترة .2010/10/25 - 2009/09/20

 – 8منيج الدراسة  :استخدمت في ىذه الدراسة المنيج الوصفي ،ألنو أكثر المناىج مالئمة لطبيعة الدراسة
وأىدافيا.

 – 9األدوات المنيجية المستخدمة في الدراسة:

 – 1 – 9المقابمة :في ىذه الدراسة استعنت بيذه التقنية أثناء المرحمة االستطالعية وكانت حرة وبواسطتيا
تمكنت من التعرف عمى ميدان إجراء الدراسة ،مجتمع الدراسة والذي ىو فئة معممي المدارس االبتدائية المنتمين
إلى مقاطعة الذرعان رقم  1بوالية الطارف.
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 – 2 – 9االستبيان :اخترت ىذه األداة حتى استطيع الحصول عمى بيانات حول أفراد العينة،ا فاالستبيان
النيائي احتوى عمى مجموعة من األسئمة موزعة عمى أربعة مجاالت تتعمق بمجال الموىبة ،الطفل الموىوب،

تربيتو ،وآفاقو في المجتمع الجزائري.

 -11إجراءات تطبيق االستبيان :بعد التأكد من سالمة األداة واالطمئنان عمى مالئمتيا لموضوع الدراسة من
خالل عرضيا عمى أساتذة محكمين تم الحصول عمى الموافقة الرسمية لتطبيقيا من طرف مفتش المقاطعة عمى
العينة المقصودة ،فقد تم استخدام عدة إجراءات لسير عممية توزيع واتمام الدراسة الحالية في المدارس التي
شممتيا العينة وبعد كل ذلك تم منحيم فترة زمنية مدتيا شير لمتفكير واإلجابة عميو لتأتي في األخير مرحمة

تجميع االستبيانات وتجميع إجابات العينة عن كل سؤال حيث ارجع لي  103استبيان ألغيت منيا  8لعدم توفر
شروط المعالجة ألتحصل في األخير عمى  95استبيان صالح لممعالجة ،ثم عمدت إلى تفريغ المعطيات ليتم
تحميل النتائج ومناقشتيا فيما بعد.

 – 11األساليب اإلحصائية المعتمدة في ىذه الدراسة :من اجل تفريغ البيانات اتبعت طريقة تحميل المحتوى،
ولتحميل إجابات أفراد عينة الدراسة استخدمت بعض األساليب اإلحصائية المتمثمة في التك اررات والنسب المئوية.

 – 12معالجة وتحميل نتائج الدراسة :إن تركيبة المعممين الذي أجابوا عمى كل بنود االستبيان تكونت من
معممي المدارس االبتدائية أغمبيم من اإلناث ( ،)%52,63سنيم أكثر من 41سنة ( ،)%55,78مستواىم

التعميمي ثانوي ( ،)%57,89تابعوا تكوينا بالمعيد التكنولوجي لمتربية (  ،)%49,47وتحصموا عمى شيادة معمم
المدرسة االبتدائية ( ،)%73,68كما أن نسبة ( )%44,21معمما لديو خبرة تتراوح ما بين ( 21و  )30سنة،
لكن بغض النظر إلى تمك الخصائص فقد أجاب المعممون وعددىم  95معمما من خالل تصوراتيم بأن الموىبة

تتمثل في الذكاء ( ،) % 51,57الجدول رقم  1أي القدرة الموروثة الجدول رقم  ،2و ىذا االعتقاد يتفق مع ما
ذىبت إليو كل من الدكتورة عفاف شكري حداد و نادية ىايل السرور عندما ذكرتا أن "نتيجة لجيود تيرمان في

العشرينات ارتبط مفيوم الموىوب بمفيوم الذكاء واعتمد المربون عمى درجات اختبارات الذكاء لتحديد الموىوب"
(عفاف شكري حداد ،1999 :ص.)48

فيذه إجابة عمى الفرضية األولى :يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن الموىبة تتمثل في الذكاء.

الجدول رقم  :1التعريف الذي يقدمو المعممون لمموىبة.
الترتيب

الفئات

التكرار

النسبة المئوية )(%

1

الذكاء

98

51,57

2

اليبة

21

11,05

3

التفوق

19

10,00

4

نفسية

15

7,89

5

التميز

13

6,84
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6

اإلبداع

09

7,73

7

النبوغ

05

2,63

8

التحصيل الدراسي العالي

04

2,10

9

االبتكار

03

1,78

10

العبقرية

02

1,05

11

أخرى

01

0,52

المجموع

إحدى عشر فئة

190

100

الجدول رقم  :2مصدر الموىبة حسب رأي المعممين.
الترتيب

الفئات

التكرار

النسبة المئوية )(%

1

عوامل الوراثة

54

24,54

2

عوامل البيئة المدرسية

46

20,90

3

عوامل البيئة األسرية

41

18,63

4

عوامل البيئة اإلجتماعية

40

18,18

5

عوامل القدرات العقمية

29

13,18

6

عوامل نفسية

7

3,18

7

عوامل أخرى

3

1,36

المجموع

سبعة فئات

220

100

و أن حامل ىذه الموىبة و الذي ىو الطفل الموىوب يعرف عمى أنو الذكي ( )% 53,84الجدول رقم 3

و ىذا التصور يتفق مع ما ذىبا إليو كل من الدكتور عبد الرحمان المعايطة و محمد عبد السالم البواليز في
تعريفيما لو بأنو "ىو من يتمتع بذكاء رفيع يضعو في الطبقة العميا التي تمثل أذكى  % 2ممن ىم في سنو من

األطفال"( خميل عبد الرحمان المعايطة ،2004 :ص .)39و بالتالي فيي إجابة لفرضية يتصور معممي
المدرسة اإلبتدائية أن الطفل الموىوب ىو الطفل الذكي.

الجدول رقم  :3التعريف الذي يقدمو المعممون لمطفل الموىوب.
الترتيب

الفئات

التكرار

النسبة المئوية )(%

1

الطفل الذكي

105

53,84

2

الطفل المتميز

20

10,25

3

الطفل المبدع

14

7,17

4

الطفل الناجح

13

6,66

5

الطفل المتفوق

10

5,12

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

78

العدد ( )01جوان 2016

أ .نوري عشيشي

التصورات االجتماعية لمعممي المدارس االبتدائية لمطفل الموىوب داخل المجتمع الجزائري

6

الطفل المنضبط

9

4,61

7

الطفل الممتاز

8

4,10

8

الطفل العطية

6

3,07

9

الطفل المبتكر

4

2,05

10

الطفل النابغة

3

1,53

11

الطفل العبقري

2

1,02

12

أخرى

1

0,51

المجموع

إثنى عشر فئة

195

100

وبالتالي فتصورات المعممين من تصورات أغمبية فئات المجتمع والتي تعتقد إضافة إلى ذلك وبواسطة
ىبتو أنو ناجح في كل مجاالت الحياة ( (%82,10الجدول رقم  ،4وال يعاني من أي صعوبات ومشاكل ،كما
أنو يتناغم مع توجيات دراسة الدكتور العممي بوضرسة التي تؤكد عمى " أن اغمبييم مواطنينا ليس لدييم فكرة

محددة بعد عن الموىبة واالحتياجات الخاصة ألشخاص يقال عنيم موىوبين ،وىم يستمرون في االعتقاد وفي
أحسن األحوال بأن ىؤالء األطفال ال يعانون من أي مشكل ،ال في المجال النفسي وال في المجال التربوي وال في

المجال االجتماعي" (العممي بوضرسة ،2008 :ص.)64

الجدول رقم  :4إتجاه المعممين من أثر الموىبة عمى النجاح المدرسي.
اإلقتراحات

اإلجابات

النسبة المئوية)(%

صح

78

82,10

خطأ

12

12,63

ال أدري

05

5,26

كما يتصورون أن تربية تمك الفئة تستوجب عزليم عن األطفال العاديين من خالل وضعيم في مدارس

خاصة بيم ( (%77,90الجدول رقم  5وىذا االعتقاد تكشف عنو دراسة الدكتور عصام عبد الحكيم قمر التي
تشير إلى أن " ...أول مدرسة خاصة لمموىوبين والتي أنشئت عام 1901م ىي مدرسة (ىنتر) االبتدائية ،وكانت
تقبل تالميذىا من مختمف المستويات االجتماعية واالقتصادية دون تمييز إال في مستويات الذكاء ،والذين تتراوح

أعمارىم من الثالثة وحتى الحادية عشر ،حيث يدرسون في ىذه المدرسة بطريقة مستقمة"( عصام توفيق عبد
الحميم  ،2008 :ص ،)22وىذه إجابة صريحة لفرضية تصور معممي المدرسة االبتدائية أن تربية الطفل

الموىوب تتطمب العزل عن األطفال العاديين،

وىنا يتضح جميا غياب ثقافة الموىبة في المدرسة الجزائرية المسايرة لمتحوالت الجارية في ىذا المجال.

الجدول رقم  :5المعطيات اليامة لتربية الطفل الموىوب حسب رأي المعممين.
الترتيب

العبارات

التكرار
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1

مدرسة خاصة بيم

74

77,90

2

أقسام داخل األقسام العادية

73

76,80

3

مدرسة عادية

69

72,60

أما عن آفاق الطفل الموىوب في المجتمع الجزائري فقد ارتأت عينة الدراسة وجوب االعتراف بيؤالء أي
االعتراف الرسمي من طرف أعمى السمطات ومن ثم االىتمام بيم (  (%59,20الجدول رقم  6وىذا االعتقاد

تؤكده الدراسة التي توصمت إلى أنو "  ..قد شيد مطمع القرن العشرين تزايد في االىتمام بذوي القدرات المرتفعة
من األفراد ،ورغم اختالف المصطمحات التي استخدمت لوصف ىؤالء األفراد من بمد غالى آخر إال أن الكثير

من المتخصصين في التربية وعمم النفس نبيوا إلى ضرورة أجراء البحوث والدراسات العممية بيدف الوصول إلى

أفضل الوسائل التي تساعد عمى اكتشافو وكذلك محاولة إعداد البرامج التربوية المالئمة لرعايتيم وتنمية قدراتيم

بما يعود بالنفع عمى المجتمع وعمى المتفوقين أو الموىوبين أنفسيم" (عبد الرحمان سيد سميمان،2001 :

ص .)10وىذا االعتقاد يجيب عمى فرضية يتصور معممي المدرسة االبتدائية أن آفاق الطفل الموىوب في
المجتمع الجزائري تتجمى في االعتراف بموىبتو ،وبالتالي إزالة كل العراقيل التي تمنع من تحقيق ديمقراطية

التعميم في المدرسة الجزائرية.

الجدول رقم  :6اإلجراءات التي يتعين عمى مجتمعنا تبنييا لتحسين واقع األشخاص الموىوبين من وجية نظر
المعممين.

الترتيب

الفئة

التكرار

النسبة المئوية)(%

1

االىتمام باألشخاص الموىوبين

155

59,20

2

توفير مؤسسات لرعاية األشخاص الموىوبين

37

14,10

3

توفير الموارد البشرية المؤىمة في مجال الموىبة

30

11,50

4

توفير الوسائل التعميمية لألشخاص الموىوبين

25

9,50

5

التكفل المادي باألشخاص الموىوبين

15

5,70

المجموع

خمسة فئات

262

100

الخاتمة:
إن الدراسة التي قمت بيا قد أثارت نقاش حقيقي وأتاحت بذلك نشر ثقافة الموىبة وسط الفاعمين
التربويين وعمى الخصوص المعممين نظ ار لمدور اليام المنوط بيم في تقديم تربية متوازنة لكل األطفال ،وتوصمت

من خالليا إلى نتائج ىامة ،ىذه النتائج تعكس تقاسم نفس التصورات لفئة من الفاعمين التربويين ينتمون إلى
قطاع واحد أال وىوا لتربية والتعميم ،معايشة نفس الظروف داخل مؤسساتو وكذا التقارب في المستوى التكويني
وبالتالي تؤكد تمك التصورات موقف اجتماعي وانتشار معتقدات وسط مجتمعنا الجزائري ال تتماشى مع التصور

الحديث لمموىبة واألطفال الموىوبين في المجتمعات المتقدمة والتي أصبح ينظر فييا إلى سموك الشخص
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الموىوب بأكثر ايجابية ورغبة وبالتالي تبددت كل األساطير التي كانت تنقص من قيمتيم أو ال تمنحيم فرصة

البروز.

وإلثراء ىذه الدراسة أرى من الضرورة اقتراح التوصيات التالية:

 -االعتراف الرسمي والقانوني بيذه الفئة اليامة من المجتمع (األطفال الموىوبين).

 -إعطاء أىمية قصوى لبرنامج تكوين المعممين قبل وأثناء الخدمة في مجال الموىبة واألطفال الموىوبين.

المراجع:

 – 1نصرالدين جابر ،فريدة بولسنان :التصورات االجتماعية لمعممي المدرسة االبتدائية لمصعوبات التي تواجو
الطفل الموىوب داخل المدرسة ،دراسة منشورة بمجمة تنمية الموارد البشرية ،العدد  ،6مخبر تنمية الموارد البشرية

جامعة فرحات عباس سطيف ،الجزائر.2008 ،

 – 2نصرالدين لبفة ،عبد العزيز بن عبد المالك :تعميم الموىوبين بالجزائر واشكالية تكوين المعممين وعدم توافق

المرجعية التربوية ،دراسة منشورة بمجمة تنمية الموارد البشرية ،العدد ،6مخبر تنمية الموارد البشرية جامعة
فرحات عباس ،الجزائر.2008 ،

 – 3العممي بوضرسة :المدرسة الجزائرية من ثقافة اإلعاقة إلى ثقافة الموىبة ،دراسة منشورة بمجمة تنمية الموارد

البشرية ،العدد ،6مخبر تنمية الموارد البشرية جامعة فرحات عباس ،الجزائر.2008 ،

 – 4بوعبد اهلل لحسن ،نبيمة ناني :رعاية الموىبة في ظل المنحى المنظومي ،دراسة منشورة بمجمة تنمية الموارد

البشرية ،العدد ،6مخبر تنمية الموارد البشرية جامعة فرحات عباس ،الجزائر.2008 ،
منشور بتاريخ .2010/05/17

5 – www.serpsy.org.formation.debat mariodil 6ntml.

 – 6أحمد محمد الزعبي :التربية الخاصة لمموىوبين والمعوقين وسبل رعايتيم ،دار الفكر ،سوريا2003 ،م،
ط.1

 – 7فتحي عبد الرحمان جروان :أساليب الكشف عن الموىوبين ورعايتيم ،دار الفكر ،األردن ،2002 ،ط.1
 – 8ربيعة لشطر :التصورات االجتماعية ألطفال الشوارع ،ماجستير في عمم النفس االجتماعي ،غير منشورة،
جامعة سكيكدة2008 ،م2009/م ،إشراف الدكتور إسماعيل قيرة.

9 – h.bilock et les autre : dictionnaire fondamental de la psychologie, Larousse
Québec, 1997.

 – 10عادل بوطاجين :التصورات االجتماعية لمصحة لدى تالميذ الثانوي ،دراسة ميدانية بثانويتي الزرامنة
وحسين بولوداني بمدينة سكيكدة ،رسالة ماجستير في عمم النفس االجتماعي غير منشورة ،جامعة سكيكدة،

2010/2009م ،إشراف األستاذ الدكتور سميمان بومدين.
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 – 11عبد الوىاب رماش :التصورات االجتماعية لمجاني العود نحو مؤسسة إعادة التربية واإلدماج االجتماعي
لممحبوسين ،دراسة ميدانية عمى عينة ثمجية من الجناة العود لوسط مدينة سكيكدة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
في عمم النفس االجتماعي ،جامعة سكيكدة2009/208 ،م ،إشراف األستاذ نصرالدين بوليفة.

 – 12عبد الرحمان سيد سميمان،صفاء غازي أحمد :المتفوقون عقميا ،مكتبة زىراء الشرق ،مصر.2001 ،

 – 13عفاف شكري حداد ،نادية ىايل السرور :الخصائص السموكية لمطمبة المتميزين ،دراسة عاممية ،منشورة
بمجمة مركز البحوث التربوية ،العدد ،15قطر ،يناير .1999

 – 14خميل عبد الرحمان المعايطة ،محمد عبد السالم البواليز :الموىبة والتفوق ،دار الفكر ،األردن.2004 ،

 – 15عصام توفيق عبد الحميم قمر :واقع المسؤولية التضامنية في اكتشاف ورعاية الموىوبين ،دراسة منشورة
بمجمة تنمية الموارد البشرية ،العدد ،6مخبر تنمية الموارد البشرية جامعة فرحات عباس سطيف ،الجزائر،

.2008

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

78

العدد ( )01جوان 2016

